
INFORMACJA NA EGZAMIN DLA MAKLERÓW PAPIERÓW 

WARTOŚCIOWYCH – POMOCNICZY WYKAZ PRZEPISÓW PRAWA  

 

 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 

621, z późn. zm) 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1417) 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1768, z późn. zm.) 

 1/Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu  

i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U.  

z 2018 r. poz. 1112) 

2/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia 

szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, 

banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,  

i banków powierniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1111) 

3/ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. 

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i rady 2014/65/UE w odniesieniu  

do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy 

inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy 

(Dz.U.UE.L.2017.87.1) 

4/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie 

kapitału wewnętrznego, systemu zarządzania ryzykiem, programu oceny nadzorczej oraz 

badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim (Dz.U.  

z 2017 r. poz. 856) 

5/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie 

warunków, jakie musi spełniać organizowany przez firmę inwestycyjną alternatywny 

system obrotu (Dz. U. Nr 187, poz. 1448)  

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 512, z późn. zm.) 

 1/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie 

wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, 



szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych 

wezwań (Dz. U. z 2017 r. poz. 1748)  

2/ Rozporządzenie  Ministra  Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 

państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).  

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 

2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć) oraz uchylające 

dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 

2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1, z późn. zm.)  

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 

r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem 

regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. UE.L. 

2012.201.1, z późn. zm.)  

 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, z późn. zm.)  

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. 

zm.)  

art. 8 – 221, 33 - 43, 551 – 552, 554 - 116, 353 - 387, 389 - 390, 394 - 396, 450 - 497, 509 

 – 525, 535 - 555, 734 751, 758 - 773, 835 - 845,  853 – 8599, 9216 – 92116  

 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1577, z późn. zm.) art. 1 – 7, 301 – 490, 585 - 595 

 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646, z późn. 

zm.)  

 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679, z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483) 

 Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 622, 

z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.) 

 1/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych 

zasad rachunkowości domów maklerskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 123)  

2/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych 

zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859)  

3/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie 



szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz. U. z 2013 r. poz. 329, z późn. zm.)  

4/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych 

zasad uznawania, metody wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji 

instrumentów finansowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 277)  

5/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych 

zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady 

reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (Dz.U.  

z 2017 r. poz. 676)  

 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.) w zakresie opodatkowania na rynku finansowym  

 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.) w zakresie opodatkowania na rynku finansowym 

 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1150) w zakresie opodatkowania na rynku finansowym 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723, z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach 

pracowników (Dz.U. z 2017 r. poz. 1055, z późn. zm.) 

 Regulamin Giełdy, obowiązujący na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP, obowiązujące na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 Regulamin obrotu rynku regulowanego BondSpot, obowiązujący na BondSpot S.A. 

 Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, obowiązujący  

w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 

 Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany), obowiązujący w KDPW_CCP 

S.A. 

 Zasady Etyki Zawodowej Maklerów i Doradców 

 Kodeks Dobrej Praktyki Domów Maklerskich 

 Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych 


