
P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm., dalej: k.p.a.) w związku z art. 11 
ust. 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 
660, z późn. zm., dalej: ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym), art. 268a k.p.a. i art. 3 
ust. 4 pkt 2) ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym w związku z art. 13 ust. 1 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 837) oraz 
upoważnienia Nr 9/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r. do wydawania postanowień o wszczęciu 
postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu rynku kapitałowego, 

wszczyna się z urzędu postępowanie administracyjne wobec spółki SkyCash Poland S.A. 
z siedzibą w Warszawie (KRS 0000315361), w celu ustalenia istnienia przesłanek do:

 opublikowania na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 3) ustawy 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 2021 r. poz. 1983, z późn. zm., 
dalej: ustawa o ofercie publicznej) na koszt spółki SkyCash Poland S.A. z siedzibą 
w Warszawie informacji o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą publiczną 
lub subskrypcją akcji serii L, o cenie emisyjnej 0,50 zł każda ww. spółki;

 opublikowania na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 3) ustawy o ofercie publicznej na koszt 
spółki SkyCash Poland S.A. z siedzibą w Warszawie informacji o niezgodnym z prawem 
działaniu w związku z ofertą publiczną lub subskrypcją akcji serii M, o cenie emisyjnej 
2,10 zł, 2,35 zł lub 2,75 zł każda ww. spółki;

w związku z uzasadnionym podejrzeniem naruszenia przez spółkę SkyCash Poland S.A. 
z siedzibą w Warszawie przepisów prawa, tj. art. 37b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, 
w związku z ofertą publiczną lub subskrypcją akcji serii L oraz M spółki SkyCash Poland S.A. 
z siedzibą w Warszawie.

Na podstawie art. 124 § 2 k.p.a. postanowienie nie wymaga uzasadnienia.

Warszawa, 30 września 2022 r.DSP-DSPZNA.418.123.2022.AS
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POUCZENIE

- Zgodnie z art. 141 § 1 k.p.a. w związku z art. 144 i art. 127 § 3 k.p.a., w związku z art. 11 ust. 6 ustawy o 
nadzorze nad rynkiem finansowym, na niniejsze postanowienie stronie nie przysługuje prawo do złożenia 
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

- Na podstawie art. 142 k.p.a. oraz art. 144 k.p.a. w związku z art. 127 § 3 k.p.a. oraz w związku z art. 11 ust. 
6 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, postanowienie, na które nie służy prawo do wniesienia 
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może zaskarżyć tylko we wniosku o ponowne rozpatrzenie 
sprawy zakończonej decyzją.

- Na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329, z późn. zm.) w związku z art. 144 k.p.a., strona wnosząca 
skargę na decyzję do sądu administracyjnego bez uprzedniego skorzystania z prawa do zwrócenia się do 
Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może zaskarżyć to 
postanowienie tylko w skardze do sądu administracyjnego na decyzję kończącą sprawę.

- Zgodnie z art. 32 k.p.a., strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej 
osobistego działania.

- Zgodnie z art. 33 § 1 k.p.a., pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do 
czynności prawnych.

- Zgodnie z art. 33 § 2 k.p.a., pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
- Zgodnie z art. 33 § 3 k.p.a. pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis 

pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami 
uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich 
umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia 
podpisu strony.

- Zgodnie z art. 39 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej doręcza pisma na adres do doręczeń 
elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach 
elektronicznych, zwany dalej „adresem do doręczeń elektronicznych”, chyba że doręczenie następuje na konto 
w systemie teleinformatycznym organu albo w siedzibie organu. Zgodnie z art. 39 § 2 k.p.a., w przypadku 
braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1, organ administracji publicznej doręcza pisma 
za pokwitowaniem: 1) przez operatora wyznaczonego z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o 
której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, albo 2) przez 
swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.

- Zgodnie z art. 39 § 3 k.p.a, w przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w art. 39 § 
1 i § 2 pkt 1 k.p.a., organ administracji publicznej doręcza pisma:
1) przesyłką rejestrowaną, o której mowa w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 896), albo 
2) przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.

- Zgodnie z art. 39 § 4 k.p.a., w przypadku doręczenia decyzji, której organ administracji publicznej nadał rygor 
natychmiastowej wykonalności, albo decyzji, która podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy, 
w sprawach osobowych funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych albo jeżeli wymaga tego ważny interes 
publiczny, w szczególności bezpieczeństwo państwa, obronność lub porządek publiczny, organ administracji 
publicznej może doręczyć decyzję w sposób określony w art. 39 § 3 k.p.a. Przepisów art. 39 § 1 i § 2 pkt 1 
k.p.a. nie stosuje się.

- Zgodnie z art. 391 k.p.a., w przypadku doręczenia w sposób, o którym mowa w art. 39 § 1 k.p.a. pisma doręcza 
się stronie lub innemu uczestnikowi postępowania na: 
1) adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 

ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, zwanej dalej "bazą adresów 
elektronicznych", a w przypadku pełnomocnika - na adres do doręczeń elektronicznych wskazany w 
podaniu, albo 

http://lex-new/#/document/19062514?unitId=art(2)pkt(7)&cm=DOCUMENT
http://lex-new/#/document/17938059?unitId=art(3)pkt(23)&cm=DOCUMENT
http://lex-new/#/document/19062514?unitId=art(25)&cm=DOCUMENT
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2) adres do doręczeń elektronicznych powiązany z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia 
elektronicznego, za pomocą której wniesiono podanie, jeżeli adres do doręczeń elektronicznych strony 
lub innego uczestnika postępowania nie został wpisany do bazy adresów elektronicznych.

- Zgodnie z art. 394 k.p.a., w przypadku doręczenia w sposób, o którym mowa w art. 39 § 1, do ustalenia dnia 
doręczenia korespondencji stosuje się przepis art. 42 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach 
elektronicznych.

- Zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 569, z późn. zm.; dalej: „ustawa o doręczeniach”), organy władzy publicznej inne niż wymienione 
w ust. 1, w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa, oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy 
są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej 
usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej od dnia 5 lipca 2022 r.

- Zgodnie z art. 147 ust. 2 ustawy o doręczeniach, doręczenie korespondencji nadanej przez osobę fizyczną lub 
podmiot niebędący podmiotem publicznym, będące użytkownikami konta w ePUAP, do podmiotu 
publicznego posiadającego elektroniczną skrzynkę podawczą w ePUAP, w ramach usługi udostępnianej w 
ePUAP, jest równoważne w skutkach prawnych z doręczeniem przy wykorzystaniu publicznej usługi 
rejestrowanego doręczenia elektronicznego, do czasu zaistnienia obowiązku stosowania tej ustawy, o którym 
mowa w art. 155 tej ustawy, przez ten podmiot publiczny.

- Zgodnie z art. 41 k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek 
zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania ww. 
obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

- Zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a., strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub 
odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. 

- Zgodnie z art. 73 § 1a k.p.a., czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji 
publicznej w obecności pracownika tego organu w godzinach pracy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, 
tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:15, w siedzibie przy ul. Pięknej 20 w Warszawie, 00-549 
Warszawa. Zgodnie z art. 73 § 2 k.p.a., strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub 
wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

- Zgodnie z art. 18a ust. 2 zd. 1 ustawy o ofercie publicznej w przypadku gdy oferta publiczna, subskrypcja lub 
sprzedaż dokonywane na podstawie tej oferty publicznej są przeprowadzane za pośrednictwem firmy 
inwestycyjnej, postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie zastosowania środków, o których mowa 
w art. 15b-18, i decyzję o ich zastosowaniu doręcza się tej firmie inwestycyjnej. Zgodnie z art. 18a ust. 2 zd. 
4 ustawy o ofercie w przypadku braku pośrednictwa firmy inwestycyjnej doręczenie postanowienia o 
wszczęciu postępowania i decyzji następuje także przez ich opublikowanie na stronie internetowej Komisji i 
jest skuteczne z dniem publikacji.

***

Jednocześnie mając na względzie art. 147 ust. 2 i art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach w związku z art. 391 § 1 pkt 3 
k.p.a w brzmieniu obowiązującym przed dniem 5 października 2021 r., Komisja Nadzoru Finansowego zwraca się z 
prośbą o wyrażenie zgody na doręczanie pism w niniejszym postępowaniu administracyjnym za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344; dalej: „uśude”) na wskazany przez stronę adres elektroniczny oraz wskazanie 
adresu elektronicznego, tj. adresu skrzynki pocztowej przypisanej do konta prowadzonego na platformie ePUAP, na 
który będzie następować doręczenie pism w postępowaniu administracyjnym.

Platforma ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, www.epuap.gov.pl) to ogólnopolska platforma 
teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli i przedsiębiorców z jednostkami administracji publicznej w 
ujednolicony, standardowy sposób. W celu zapewnienia sobie możliwości odbioru korespondencji z administracji publicznej 
niezbędne jest założenie konta na platformie ePUAP, a następnie uzyskanie podpisu elektronicznego (umożliwia to 
potwierdzenie profilu zaufanego albo posiadanie certyfikatu kwalifikowanego). Platforma ePUAP umożliwia także 

http://lex-new/#/document/19062514?unitId=art(42)&cm=DOCUMENT
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przesyłanie pism do KNF na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP): 
https://www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/dane_teleadresowe.

Wyrażenie zgody na doręczanie pism w postępowaniu administracyjnym za pomocą środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu art. 2 pkt 5 uśude jest uprawnieniem strony. Strona może wyrazić zgodę, lecz nie ma takiego obowiązku.

Wyrażona zgoda musi zawierać jednoznaczne w swej treści stwierdzenie o chęci doręczania pism za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej na wskazany przez stronę adres elektroniczny wraz ze wskazaniem konkretnego postępowania 
administracyjnego, w którym ta forma doręczenia ma być wykorzystywana.

Wyrażona przez stronę zgoda wraz ze wskazaniem adresu elektronicznego może być wniesiona do Komisji Nadzoru 
Finansowego na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a w postaci elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę 
podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070, z późn. zm.). 

Wyrażenie zgody drogą elektroniczną następuje wyłącznie, gdy: (1) ma postać elektroniczną; (2) jest wnoszone przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej; (3) zostaje wniesione przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej Komisji Nadzoru 
Finansowego.

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą musi być: (1) opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym; (2) zawierać adres elektroniczny 
wnoszącego podanie. 

Strona postępowania w każdej chwili może zrezygnować z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
Jeżeli strona zrezygnuje z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Komisja Nadzoru Finansowego 
doręcza pisma w sposób określony dla pisma w formie innej niż forma dokumentu elektronicznego.

Z upoważnienia

Przewodniczącego

Komisji Nadzoru Finansowego

Anna Wilgucka 

Zastępca Dyrektora

Departamentu Spółek Publicznych

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Adresat:

 SkyCash Poland S.A., ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa;
 Egzemplarz a/a.

Niniejsze postanowienie zostało wydane w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu systemu 
teleinformatycznego i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z art. 39³ § 1 k.p.a., podlega 
ono doręczeniu w postaci wydruku pisma uzyskanego z tego systemu odzwierciedlającego treść tego pisma.
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w postępowaniu 
administracyjnym prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 
maja 2016 r., str. 1, ze zm.) („RODO”), informuje się, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Komisja Nadzoru Finansowego (dalej 

zwana: „KNF”). Z KNF można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na 
adres: ul. Piękna 20, skr. poczt. nr 419, 00-549 Warszawa lub pocztą elektroniczną na 
adres: knf@knf.gov.pl. 

2. KNF zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) za pośrednictwem poczty 
elektronicznej pod adresem: iod@knf.gov.pl lub drogą pocztową na adres 
korespondencyjny administratora. Z IOD można się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie 
korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. Dane IOD znajdują się na stronie 
internetowej pod adresem: 
https://www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/dane_teleadresowe.

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
tj. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.). Podstawą 
przetwarzania danych jest również obowiązek prawny wynikający z ustawy z dnia 14 
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) 
oraz z przyjętych na jej podstawie przepisów archiwizacyjnych określających okres 
przechowywania dokumentacji w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego – na 
podstawie tych przepisów KNF ma obowiązek zarchiwizowania sprawy.

4. Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania administracyjnego.
5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do organów administracji publicznej lub 

innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących 
zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej.

6. Administrator danych nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom 
w państwach trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacjom 
międzynarodowym.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
wskazanych w pkt 4 oraz do wypełnienia wymogów z przepisów prawa określonych w 
pkt 4, w tym przepisów archiwizacyjnych określających okres przechowywania 
dokumentacji w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, tj. przez okres 25 lat od 
zakończenia postępowania administracyjnego.
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8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo 
do sprostowania (poprawiania) swoich danych, a także prawo do ograniczenia 
przetwarzania danych.

9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy prawa.

10. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym profilowaniu.

11. Podanie danych osobowych jest niezbędne i wynika z wyżej wskazanych przepisów 
prawa.
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