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BIULETYN PRAWNY
ZMIANY PRAWNE NA RYNKU FUNDUSZY

BIULETYN PRAWNY
I.
1.

Akty prawne dotyczące rynku Funduszy
Prawo krajowe
1.1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zakresu, trybu i
formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy
inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, i banki powiernicze;
1.2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłaty
za utworzenie i prowadzenie portalu PPK oraz wysokości stawki opłaty za udział w tym
portalu;
1.3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie dokumentów
dołączanych do oświadczenia o spełnianiu warunków koniecznych do umieszczenia w
Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych.

2. Projekty Ustaw/rozporządzeń
2.1. Projekt ustawy z dnia 12 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji
podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw;
2.2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie sposobu
ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za
osiągnięty wynik, pobieranego przez instytucję finansową umieszczoną w Ewidencji
Pracowniczych Planów Kapitałowych;
2.3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie sposobu
ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za
osiągnięty wynik, pobieranego przez instytucję finansową umieszczoną w Ewidencji
Pracowniczych Planów Kapitałowych;
2.4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

3. Komunikaty, wydarzenia i stanowiska organów nadzoru
3.1. Analiza Fund Industry dotycząca Funduszy a Hard Brexitu;
3.2. Analiza Deloitte decyzji Prezesa UODO z dnia 15 marca 2019 r w sprawie nałożenia kary
za naruszenie RODO.
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II. Obszar zmian
1. Prawo krajowe. Nowe przepisy wchodzące w życie
1.1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zakresu, trybu i
formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez
firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, i banki powiernicze.
Data wejścia w życie 4 kwietnia 2019 r.
Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000531
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. zastąpi obecnie obowiązujące
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz
terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70
ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze.
Do nowych obowiązków jakie ustawodawca dodał do rozporządzenia należy wskazać:


obowiązek, zgodnie z którym dom maklerski ma obowiązek dostarczania Komisji Nadzoru
Finansowego kwartalnego sprawozdania z działalności sprzedażowej. Sprawozdanie to będzie
dostarczać się w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale objętym
sprawozdaniem. Kwartalne sprawozdanie z działalności sprzedażowej będzie sporządzane zgodnie
z wzorem określonym w załączniku nr 10 do rozporządzenia,



obowiązek raportowania przez dom maklerski do KNF bieżących informacji o faktycznym
ograniczeniu prowadzonej działalności maklerskiej, zamiarze rezygnacji z prowadzonej działalności
maklerskiej i faktycznym zaprzestaniu prowadzenia działalności maklerskiej. W zgłoszeniu
faktycznego ograniczenia lub faktycznego zaprzestania prowadzenia działalności maklerskiej,
raport ten zawiera datę lub daty faktycznego zaprzestania wykonywania czynności,



Obowiązek przekazywania przez dom maklerski informacji o zawarciu lub rozwiązaniu umowy o
pracę lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana, z:
1) inspektorem nadzoru (lub inną osobą wchodzącą w skład komórki do spraw zgodności z
prawem,
2) osobą odpowiedzialną za sprawowanie funkcji zarządzania ryzykiem,
3) odpowiedzialną za wypełnianie przez dom maklerski obowiązków dotyczących
zabezpieczania instrumentów finansowych i środków pieniężnych klientów,
4) maklerem papierów wartościowych lub doradcą inwestycyjnym.
5) raport domu maklerskiego o zamiarze rezygnacji z prowadzonej działalności maklerskiej
powinien zawierać datę i tryb podjęcia decyzji o zamiarze rezygnacji z prowadzenia
działalności maklerskiej, przyczyny rezygnacji z prowadzenia działalności maklerskiej, datę
walnego zgromadzenia, którego porządek obrad uwzględnia podjęcie uchwały w sprawie
zmiany przedmiotu działalności przedsiębiorstwa obejmującej rezygnację z prowadzenia
działalności maklerskiej oraz porządek obrad walnego zgromadzenia.

Ponadto nowe rozporządzenie nakłada obowiązek na dom maklerski przekazania do KNF
informacji o rozpoczęciu świadczenia usług w zakresie prowadzenia ewidencji uczestników
funduszu inwestycyjnego zamkniętego do dnia 30 czerwca 2019 r.
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1.2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłaty
za utworzenie i prowadzenie portalu PPK oraz wysokości stawki opłaty za udział w tym
portalu.
Data wejścia w życie 20 marca 2019 r.
Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000416
Niniejszy projekt rozporządzenia realizuje upoważnienie ustawowe zawarte w art. 79 ust. 4 ustawy
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, zwanej dalej „ustawą”, który
zobowiązuje ministra właściwego do spraw instytucji finansowych do określenia:


wysokości opłaty wstępnej za utworzenie i prowadzenie portalu Pracowniczych Planów
Kapitałowych, zwanego dalej „portalem PPK”, zwanej dalej „opłatą wstępną”, przy uwzględnieniu
potrzeby zapewnienia pokrycia kosztów utworzenia portalu PPK;



wysokości stawki opłaty rocznej za udział w portalu PPK, zwanej dalej „opłatą roczną”, przy
uwzględnieniu potrzeby zapewnienia pokrycia kosztów funkcjonowania portalu PPK.

Zgodnie z art. 77 ustawy portal PPK, zostaje utworzony w celu gromadzenia i udzielania informacji
o funkcjonowaniu PPK. Portal zostanie stworzony i prowadzony przez operatora, którym będzie
spółka zależna od Polskiego Funduszu Rozwoju. Operator portalu będzie realizował szereg zadań
związanych z portalem PPK, w szczególności w zakresie prezentowania instytucji finansowych
oraz ich ofert, w tym warunków umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, statutów
(regulaminów), kluczowych informacji dla inwestorów funduszy inwestycyjnych, dokumentów
zawierających kluczowe informacje lub innych dokumentów dotyczących działalności instytucji
finansowych. W związku z nałożonymi na operatora portalu obowiązkami związanymi z
tworzeniem i prowadzeniem ewidencji PPK towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE,
pracownicze towarzystwa emerytalne oraz zakłady ubezpieczeń będą wnosić opłatę wstępną za
utworzenie i prowadzenie portalu PPK oraz opłatę roczną za udział w portalu PPK. Jednocześnie,
na podstawie art. 79 ust. 1 zdanie drugie ustawy, operator portalu nie będzie mógł osiągać zysku
z tytułu wniesionej na jego rzecz opłaty wstępnej oraz opłaty rocznej.
Ponadto na podstawie art. 79 ust. 2 ustawy opłata wstępna będzie wnoszona w terminie 7 dni od
dnia poinformowania towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa
emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń o umieszczeniu w Ewidencji Pracowniczych Planów
Kapitałowych. Natomiast w zgodnie z art. 79 ust. 3 ustawy opłata roczna będzie wnoszona w
terminie do 31 marca roku następującego po roku, za który będzie należna.
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1.3 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie dokumentów
dołączanych do oświadczenia o spełnianiu warunków koniecznych do umieszczenia w
Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych.
Data wejścia w życie: 26 marca 2019 r.
Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000467
Niniejszy rozporządzenie realizuje upoważnienie ustawowe zawarte w art. 60 ust. 9 ustawy z dnia
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, zwanej dalej „ustawą”,
zobowiązującą ministra właściwego do spraw instytucji finansowych do określenia dokumentów,
które należy załączyć do składanego przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, powszechne
towarzystwo emerytalne, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń do
Polskiego Funduszu Rozwoju, oraz do organu nadzoru oświadczenia o spełnianiu warunków
koniecznych do umieszczenia w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych.
W świetle art. 60 ust. 1 ustawy towarzystwo funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwo
emerytalne, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń składa do PFR oraz do
organu nadzoru oświadczenie o spełnianiu warunków koniecznych do umieszczenia w ewidencji
PPK, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy. Mogą one zostać umieszczone w ewidencji PPK,
jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
1) posiadają co najmniej 3–letnie doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi
typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi, a w przypadku
zakładów ubezpieczeń – co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności określonej
w grupie 3 w dziale I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w
zakresie oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;
2) posiadają kapitał własny, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – dopuszczone środki własne, w
wysokości co najmniej 25 000 000 zł, w tym co najmniej 10 000 000 zł w środkach płynnych
rozumianych jako lokaty określone dla funduszu rynku pieniężnego, o którym mowa w art. 178
ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;

3) spełniają wymogi, o których mowa w art. 38 lub art. 39 ustawy, w zakresie zarządzania funduszami
inwestycyjnymi albo funduszami emerytalnymi w liczbie odpowiadającej co najmniej liczbie
ograniczeń poziomu ryzyka inwestycyjnego w odniesieniu do udziałów części udziałowej i części
dłużnej portfela funduszu inwestycyjnego albo funduszu emerytalnego, lub subfunduszu funduszu
inwestycyjnego, w zależności od wieku uczestnika PPK.

2. Projekty ustaw/rozporządzeń.
2.1 Projekt ustawy z dnia 12 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji
podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.
Status: Ustawę przekazano Marszałkowi Senatu – 15 marca 2019 r.
W dniu 15 marca 2019r. projekt ustawy został przekazany Marszałkowi Senatu. Projektowana
ustawa przewiduje zmiany ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami,
ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów
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Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków
podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy kodeks karny skarbowy.
W zakresie automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych projekt ma w
założeniu uspójnić oraz uzupełnić definicje pod kątem ich zgodności z Dyrektywą Rady
2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w zakresie
obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Ponadto projekt
wprowadza wymóg dodatkowej weryfikacji rachunków finansowych otwartych w okresie między
dniem 1 stycznia 2016 r. a dniem 30 kwietnia 2017 r. w zakresie w jakim nie zostało to zrobione
zgodnie z Dyrektywą oraz standardem automatycznej wymiany informacji opracowanym przez
OECD. Projekt wprowadza również regulacje dotyczące trustów, które nie zostały uwzględnione w
pierwotnej wersji ustawy" – i tutaj odwołuje się do definicji trustów z ustawy o AML..
Zgodnie z proponowaną zmianą raportujące instytucje finansowe zobowiązane będą wystąpić
do swoich klientów (posiadaczy rachunków) z żądaniem złożenia oświadczenia o rezydencji
podatkowej, zawierającego dane o rezydencji podatkowej na dzień otwarcia rachunku. W celu
uzyskania takiego oświadczenia instytucje finansowe będą zobowiązane, podjąć kontakt z
posiadaczem rachunku (m.in. na piśmie, telefonicznie, osobiście lub drogą elektroniczną).
Raportujące instytucje finansowe w terminie do dnia 30 marca 2020 r. zobowiązane będą
dokonać raportowania:



rachunków zidentyfikowanych w oparciu o oświadczenie o rezydencji
rachunków niezidentyfikowanych w oparciu o takie oświadczenie (sposób raportowania oraz
jego zakres przekazywanych informacji będzie analogiczny do przewidzianego obecnie w
stosunku do rachunków nieudokumentowanych).

Ponadto projekt wprowadza obowiązek ponownej identyfikacji rachunków w przypadku, gdy
ta została uprzednio dokonana na podstawie obecnie obowiązujących przepisów art. 50 ust. 2
ustawy i jednocześnie przy tej identyfikacji instytucja finansowa nie uwzględniła przesłanki
rezydencji podatkowej posiadacza rachunku. W sytuacji, gdy raportująca instytucja finansowa
faktycznie dokonywała wyszukania elektronicznego z uwzględnieniem kryterium rezydencji
podatkowej posiadacza rachunku lub potwierdziła rezydencję podatkową posiadacza rachunku
nie będzie zobowiązana takiego wyszukania dokonać ponownie.
Źródło: http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3208_u/$file/3208_u.pdf
2.2 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie sposobu
ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za
osiągnięty wynik, pobieranego przez instytucję finansową umieszczoną w Ewidencji
Pracowniczych Planów Kapitałowych.
Status: w trakcie opiniowania - 20 marca 2019 r.
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 49 ust. 13 ustawy z dnia 4
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, zwanej dalej „ustawą”,
zobowiązującej ministra właściwego do spraw instytucji finansowych do określenia, w drodze
rozporządzenia, sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania
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wynagrodzenia za osiągnięty wynik, przysługującego instytucji finansowej, która została
umieszczona w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych, mając na względzie efektywność
dokonywanych inwestycji.
Na podstawie art. 49 ust. 11 ustawy, stopę referencyjną ustala się z uwzględnieniem obiektywnym
czynników ekonomicznych, w szczególności stopy zwrotu z papierów wartościowych
wyemitowanych przez Skarb Państwa.
Zgodnie projektem rozporządzenia, wartość stopy referencyjnej będzie uzależniona od średniej
arytmetycznej rentowności obligacji emitowanych przez Skarb Państwa o okresie zapadalności
dziesięciu lat, obliczonej za okres od 1 września do 30 listopada roku kalendarzowego
poprzedzającego okres rozliczeniowy oraz od okresu pozostającego do osiągnięcia zdefiniowanej
daty.
Ponadto projektem rozporządzenia wskazuje iż, rentowność obligacji będzie ustalana przez Polski
Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) na podstawie obliczeń rentowności obligacji dokonywanych przez
podmiot, o którym mowa w art. 13d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (obecnie Treasury BondSpot Poland). PFR będzie obowiązany do publikowania
rentowności obligacji, ustalonych na potrzeby obliczania stopy referencyjnej dla poszczególnych
okresów rozliczeniowych.
Projekt rozporządzenia określa również szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za
osiągnięty wynik w danym okresie rozliczeniowym. Wynagrodzenie za osiągnięty wynik będzie
mogło być pobierane przez instytucję zarządzającą funduszem, jeżeli zostaną spełnione warunki
związane z efektywnością dokonywanych inwestycji. Zgodnie z treścią art. 49 ust. 4 ustawy oraz
praktyką rynkową, instytucja zarządzająca funduszem została zobowiązana do tworzenia rezerwy
na wynagrodzenie za osiągnięty wynik. Rezerwa będzie tworzona począwszy od drugiego okresu
rozliczeniowego.
Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321204/katalog/12570636#12570636
2.3 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie
deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego
Status: w trakcie konsultacji publicznych – 21 marca 2019 r.
Niniejszy projekt rozporządzenia realizuje delegację ustawową zawartą w art. 23 ust. 12 ustawy z
dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, zwanej dalej „ustawą”,
zobowiązującą ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, do określenia wzoru deklaracji rezygnacji z
dokonywania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego (zwanego dalej „PPK”), o której mowa
w art. 23 ust. 2 ustawy, oraz szczegółowego zakresu zawartych w niej danych.
Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na
podstawie pisemnej deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu. Deklaracja zawiera dane
dotyczące podmiotu zatrudniającego i uczestnika PPK oraz oświadczenie uczestnika PPK o
posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach jej złożenia, w tym rezygnacji z możliwości
uzyskiwania regularnych korzyści finansowych, które przysługują uczestnikom PPK. Rezygnacja
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ta nie wymaga jednocześnie zmiany umowy o prowadzenie PPK. Podmiot zatrudniający będzie
niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia deklaracji, informował o złożeniu
deklaracji wybraną instytucję finansową, z którą w imieniu i na rzecz uczestnika PPK podmiot
zatrudniający zawarł umowę o prowadzenie PPK. Począwszy od miesiąca, w którym uczestnik PPK
złoży deklarację, podmiot zatrudniający nie będzie dokonywał wpłat za tego uczestnika.

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320651/katalog/12566607#12566607
2.4 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy
inwestycyjnych.
Status: w trakcie opiniowania 28 marca 2019 r.
Projektowane rozporządzenie ma na celu zmianę obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy
inwestycyjnych, które stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 81 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości. Zgodnie z tym przepisem minister właściwy do spraw
finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego
Komisji Nadzoru Finansowego, szczególne zasady rachunkowości funduszy inwestycyjnych.
W projekcie rozporządzenia ustawodawca proponuje wprowadzenie następujących zmian:
 Wprowadzenia podejścia do wyceny instrumentów z wykorzystaniem wartości godziwej, tj. zgodnym z
przyjętym w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości;
 Podkreślenia istoty wartości godziwej przy wycenie aktywów finansowych;
 Określenie wartości godziwej w pierwszej kolejności jako wartości rynkowej. W sytuacji braku ceny
rynkowej, wartość godziwa szacowana jest modelem opartym o parametry rynkowe obserwowalne
bezpośrednio i pośrednio, tj. uwzględniającym np. ceny obligacji tego samego emitenta, emitentów z tej
samej branży, tego samego rynku, wysokości stop procentowych przy ustalaniu stopy dyskontowania
przyszłych przepływów z wycenianego instrumentu. W wyjątkowych przypadkach i pod rygorem
dodatkowych ujawnień - dopuszczalna jest wycena w oparciu o model oparty o dane nieobserwowalne;
 W każdym przypadku model wyceny instrumentu ma być uzgadniany z depozytariuszem;
 Ograniczenia zastosowania metody wyceny według skorygowanej ceny nabycia z wykorzystaniem
efektywnej stopy procentowej do instrumentów o terminie zapadalności krótszym niż 92 dni (lokaty
bankowe, transakcje repo /buy-sell back, certyfikaty depozytowe etc.). Tym samym jakikolwiek
instrument o terminie zapadalności dłuższym niż 3 miesiące (okres rozliczeniowy kuponów nie gra roli),
powinien być wyceniany do wartości rynkowej lub z wykorzystaniem modelu opartego o parametry
rynkowe.

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320854/katalog/12568136#12568136
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3. Komunikaty, wydarzenia i stanowiska organów nadzoru
3.1 Analiza Fund Industry dotycząca Funduszy a Hard Brexitu
W dniu 28 marca 2019 r. na stronie Fund Industry pojawiło się omówienie sytuacji twardego
brexitu i co oznaczałoby to dla Funduszy. Link do analizy poniżej.
Źródło: https://fispoland.com/2019/03/28/czy-dojdzie-do-twardego-brexitu-a-jesli-tak-co-oznaczaloby-to-dlafunduszy/?utm_source=getresponse&utm_medium=email&utm_campaign=fispoland&utm_content=Zobacz+nowe+pu
blikacje+FIS

3.2 Analiza Deloitte dotycząca realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z
RODO.
Na stronie Deloitte pojawiła się krótka analiza dotycząca realizacji obowiązku informacyjnego
wynikającego z RODO w związku z nałożoną pierwszą karą pieniężną z tytułu naruszenia RODO
przez Prezesa UODO.
Źródło: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/doradztwo-prawne/articles/ochrona-danychosobowych/newsletter-rodo0/RODO-realizacja-obowiazkuinformacyjnego.html?utm_campaign=Newsletter_RODO_31_C-RG-TAX06173_pl_2019_Tax_Legal_Email_pl&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=ed6a3b2b869c47d99588
1d8dee450759&elq=71b2a6f216b141d9842a0d079a366b18&elqaid=13537&elqat=1&elqCampaignId=1747

Kontakt
Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać tego typu korespondencji w przyszłości, prosimy o przekazanie takiej informacji
na adres dsm@finat.pl
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