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Kary - art. 189b, 189c k.p.a.

Administracyjną karą pieniężną jest określona w ustawie sankcja o 

charakterze pieniężnym, nakładana przez organ administracji publicznej, 

w drodze decyzji, w następstwie naruszenia prawa polegającego na 

niedopełnieniu obowiązku albo naruszeniu zakazu ciążącego na osobie 

fizycznej, osobie prawnej albo jednostce organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej.

 Zasada stosowania ustawy nowej jeżeli w czasie wydawania decyzji w sprawie

nałożenia administracyjnej kary pieniężnej obowiązuje ustawa inna niż w czasie

naruszenia prawa, w następstwie którego ma być nałożona kara.

 Jednak należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest ona

względniejsza dla strony.
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Kary - art. 189f k.p.a.

Organ może odstąpić od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej (decyzją) i poprzestać na

pouczeniu, jeżeli:

 waga naruszenia prawa jest znikoma, a strona zaprzestała naruszania prawa lub

 za to samo zachowanie prawomocną decyzją na stronę została wcześniej nałożona administracyjna

kara pieniężna przez inny uprawniony organ administracji publicznej lub strona została prawomocnie

ukarana za wykroczenie lub wykroczenie skarbowe, lub prawomocnie skazana za przestępstwo lub

przestępstwo skarbowe i wcześniejsza kara spełnia cele, dla których miałaby być nałożona

administracyjna kara pieniężna.

W innych przypadkach, jeżeli pozwoli to na spełnienie celów, dla których miałaby być nałożona kara,

organ, może wyznaczyć stronie termin do przedstawienia dowodów potwierdzających

(postanowieniem):

 usunięcie naruszenia prawa lub

 powiadomienie właściwych podmiotów o stwierdzonym naruszeniu prawa, określając termin i

sposób powiadomienia.

i - jeżeli strona przedstawiła dowody potwierdzające wykonanie postanowienia - odstąpić od nałożenia

kary i poprzestać na pouczeniu.
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Kary - znaczne pakiety akcji art. 97 ust. 1a, 1b

Gdy możliwym jest ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej w wyniku naruszenia przez 

podmiot dokonujący naruszenia, zamiast kary, o której powyżej, KNF może nałożyć karę pieniężną 

do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

w przypadku osób fizycznych 

- do wysokości 1 000 000 zł

w przypadku innych podmiotów 

- do wysokości 5 000 000 zł albo 

- kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego 

przychodu (jedn. dominująca - kwota całkowitego 

skonsolidowanego rocznego przychodu emitenta) wykazanego w 

ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, 

jeżeli przekracza ona 5 000 000 zł

Na każdego, kto 

NIE DOKONUJE w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69-69b, lub 

DOKONUJE takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych 

przepisach, KNF może nałożyć karę pieniężną:
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Podmioty karane - podmioty karane art. 97 ust. 1a, 1d, 1e

Każdy znaczący AKCJONARIUSZ (w tym były) może zostać ukarany przez KNF

TOWARSZYSTWO 

FUNDUSZY 

INWESTYCYJNYCH 

będące organem 

funduszu 

inwestycyjnego, który 

dopuszcza się 

naruszenia

ZEWNĘTRZNIE 

ZARZĄDZAJĄCY 

ASI w rozumieniu 

ustawy o funduszach 

inwestycyjnych

ZARZĄDZAJĄCY Z UE w 

rozumieniu ustawy 

o funduszach inwestycyjnych, 

ZARZĄDZAJĄCY 

alternatywną spółką 

inwestycyjną, gdy ASI 

dopuszcza się naruszenia 

SPÓŁKA ZARZĄDZAJĄCA

lub ZARZĄDZAJĄCY Z UE 

w przypadku zawarcia przez TFI 

umów, o których mowa w art. 4 

ust. 1a lub 1b ustawy 

o funduszach inwestycyjnych, co 

do funduszu inwestycyjnego, 

który dopuszcza się naruszenia

Mogą zostać ukarane również podmioty szczególne:
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Towarzystwo może przekazać spółce zarządzającej prowadzącej działalność na terytorium RP

zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenie jego spraw, a zarządzającemu z UE

prowadzącemu działalność na terytorium RP zarządzanie specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym

lub funduszem inwestycyjnym zamkniętym i prowadzenie jego spraw (art. 4 ust. 1a i 1b ustawy o funduszach

inwestycyjnych).

Podmioty karane
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Kary - znaczne pakiety akcji art. 97 ust. 6, 7 i 8

RAŻĄCE

naruszenie obowiązków 

z art. 69 ustawy o ofercie skutkować 

MOŻE

też nałożeniem kary pieniężnej 

do wysokości 1 000 000 zł na osobę fizyczną 

określoną w ustawie o ofercie (o czym dalej). 
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Podmioty karane - podmioty karane art. 97 ust. 6, 7 i 8

Rażące naruszenie obowiązków z art. 69 ustawy o ofercie

skutkować może ukaraniem następujących podmiotów:

Osoba pełniąca w okresie naruszenia obowiązków funkcję 

CZŁONKA ZARZĄDU lub CZŁONKA ORGANU 

ZARZĄDZAJĄCEGO PODMIOTU naruszającego prawo lub 

była WSPÓLNIKIEM uprawnionym do reprezentowania 

podmiotu

Gdy fundusz inwestycyjny, w stosunku do którego TFI zawarło 

umowy, o których mowa art. 4 ust. 1a albo 1b ustawy o 

funduszach inwestycyjnych, naruszył prawo 

- CZŁONEK ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO spółki 

zarządzającej albo ZARZĄDZAJĄCEGO Z UE  

Gdy obowiązki naruszył fundusz 

inwestycyjny lub alternatywna spółka 

inwestycyjna - CZŁONEK ORGANU 

ZARZĄDZAJĄCEGO:

- TFI będącego organem funduszu 

inwestycyjnego, 

- zewnętrznie zarządzającego ASI w 

rozumieniu ustawy o funduszach 

inwestycyjnych, 

- zarządzającego z UE w rozumieniu 

ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

zarządzającego tą alternatywną spółką 

inwestycyjną  
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W przypadku uregulowania w przepisach odrębnych terminów przedawnienia

nakładania administracyjnej kary pieniężnej przepisów działu IV a „Administracyjne

kary pieniężne” k.p.a. w tym zakresie nie stosuje się.

Przedawnienie karalności – art. 189a § 2 k.p.a.
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Rodzaje przedawnienia administracyjnych kar pieniężnych:

 przedawnienie nałożenia kary - 5 lat upłynęło od dnia naruszenia prawa albo wystąpienia jego

skutków - wynika z k.p.a. / 12 miesięcy upłynęło od wydania decyzji na podmiot naruszający

obowiązki związane ze znacznymi pakietami akcji - w przypadku karania osób będących członkami

różnych organów - wynika z ustawy o ofercie

 przedawnienie wszczynania postępowania - nie ma zastosowania reguła pięcioletniego

przedawnienia w sprawach, w przypadku których przepisy odrębne przewidują termin, po upływie

którego nie można wszcząć postępowania w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej lub

stwierdzenia naruszenia prawa, w następstwie którego może być nałożona administracyjna kara

pieniężna

 przedawnienie egzekucji - jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym kara powinna być wykonana

Przedawnienie karalności - art. 189g k.p.a., art. 97 ust. 9 ustawy o ofercie 
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Dotyczy stanu prawnego sprzed 1/06/2017 r., czyli tzw. „dużej” nowelizacji k.p.a. (ustawa z dnia 7

kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy kodeks postępowania administracyjnego)

 Wyrok WSA w Warszawie z 4/06/2018 r. sygn. akt VI SA/Wa 821/17 - odnosi się m.in. do kwestii

przedawnienia kar pieniężnych nakładanych przez KNF w okresie sprzed ww. nowelizacji

(prawomocny).

Sąd w ślad za innym wyrokiem (NSA z 25/02/2014 r. sygn. II GSK 1524/12) wyklucza z zakresu pojęcia

należności publicznoprawnych dochody publiczne wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, ale także

dochody, których źródłem są czyny niedozwolone, a więc wszelkiego rodzaju kary pieniężne, grzywny,

mandaty itp.

Zdaniem sądu przepis art. 68 ordynacji podatkowej odnosi się wyłącznie do postępowania wymiarowego

ustalającego zobowiązanie podatkowe (art. 68 ordynacji podatkowej wskazuje, że zobowiązanie

podatkowe nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat,

licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy).

Przedawnienie karalności - ciekawe orzeczenia 
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Dotyczy art. 96 ust. 7 w zw. z art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie (regulacja ta odnosi się do obowiązków informacyjnych

wynikających z art. 56 ustawy o ofercie tzw. obowiązków informacyjnych emitentów i możliwości ukarania członków

zarządu emitenta w wyniku uprzedniego ukarania emitenta przy jednoczesnym stwierdzeniu rażącego charakteru takiego

naruszenia; dawnej art. 56 ustawy o ofercie odnosił się do informacji bieżących, okresowych i poufnych).

Problem - jak liczyć termin przedawnienia? (niegdyś 6 miesięcy i tylko w odniesieniu do obowiązków informacyjnych

emitentów i decyzji „wtórnych” wobec członków zarządu emitenta, a obecnie 12 miesięcy i również w odniesieniu do

obowiązków notyfikacyjnych związanych ze zmianami w posiadaniu znacznych pakietów akcji spółek publicznych).

 Wyrok NSA z 17/09/2013 r. sygn. akt II GSK 767/12 (prawomocny) stwierdzający, że bieg sześciomiesięcznego

terminu do nałożenia przez organ kary pieniężnej na członka zarządu powinien być liczony nie od daty doręczenia

decyzji o nałożeniu kary pieniężnej na spółkę jako emitenta, lecz od daty jej wydania, tj. daty jej sporządzenia, co

oznacza w przypadku decyzji pisemnej dzień podpisania decyzji zawierającej prawem wymagane składniki -

korzystniejsze dla członka zarządu.

 Podobny wyrok NSA z 12/12/2016 r. sygn. akt II GSK 1924/15 (prawomocny), w którym sąd podziela ww. pogląd

oraz wskazuje, że „wydanie decyzji”, o której mówi art. 96 ust. 7 ustawy o ofercie, oznacza wydanie decyzji z

chwilą jej sporządzenia. Data wydania decyzji ma zasadnicze znaczenie i wywołuje oznaczone skutki prawne,

wskazując datę, według której ocenia się stan faktyczny i prawny jako podstawę rozstrzygnięcia sprawy.

Przedawnienie karalności - ciekawe orzeczenia 
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 Wyrok WSA w Warszawie z 14/10/2016 r. sygn. akt VI SA/Wa 3012/15 (orzeczenie nieprawomocne)

Sąd przyjmuje koncepcję, iż początkiem biegu sześciomiesięcznego terminu, o którym mowa w art. 96

ust. 7 ustawy o ofercie, do nałożenia przez KNF kary na osobę, która w czasie naruszenia pełniła funkcję

członka zarządu emitenta z tytułu rażącego naruszenia obowiązków informacyjnych (tak jak w wyroku

NSA II GSK 767/12) - jest data wydania przez KNF decyzji o nałożeniu kary pieniężnej na spółkę

publiczną, tzn. data jej sporządzenia zgodnie z wymogami art. 107 k.p.a. i podpisania, nie zaś data jej

doręczenia spółce.

Natomiast terminem końcowym jest chwila nałożenia kary - decyzją skierowaną do osób pełniących

funkcję członka zarządu spółki publicznej lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem

funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Zaś nałożenie kary decyzją następuje z

chwilą wprowadzenia tej decyzji do obrotu, zatem z chwilą skutecznego jej doręczenia adresatowi (zob.

wyrok NSA z dnia 27 stycznia 2014 r. sygn. akt II GSK 1626/12). Ponadto wg sądu art. 96 ust. 7 ustawy o

ofercie nie wymaga, aby decyzja o nałożeniu kary na członka zarządu miała walor ostateczności. Wg

sądu norma prawna powyższego przepisu zostaje spełniona już w chwili doręczenia decyzji

pierwszoinstancyjnej.

Przedawnienie karalności - ciekawe orzeczenia 

http://www.knf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/


Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod 
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe 

materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       14

Publikowanie decyzji dot. naruszenia art. 69 ustawy o ofercie

KNF przekazuje 

do publicznej

wiadomości 

(art. 96 ust. 10a-10c 

ustawy o ofercie -

odpowiednio 

stosowane)

informację o treści rozstrzygnięcia oraz o rodzaju 

i charakterze naruszenia, imię i nazwisko osoby 

fizycznej lub firmę (nazwę) innego podmiotu, na 

który nałożona została sankcja

w przypadku złożenia wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy - informację o jego 

złożeniu, o ile KNF przekazała do publicznej 

wiadomości informację o decyzji, której ten 

wniosek dotyczy

informację o treści rozstrzygnięcia ostatecznej 

decyzji
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KNF może opóźnić przekazanie do publicznej wiadomości informacji o decyzji lub przekazać

taką informację bez wskazywania osoby fizycznej lub innego podmiotu, na który została

nałożona sankcja, w przypadku stwierdzenia, że podanie takiej informacji

do publicznej wiadomości:

 w przypadku danych osobowych - jest nieproporcjonalne do wagi stwierdzonego naruszenia,

 stanowiłoby poważne zagrożenie dla stabilności systemu finansowego lub będącego w toku

postępowania administracyjnego, wyjaśniającego lub karnego,

 wyrządziłoby niewspółmierną i znaczącą szkodę uczestnikom rynku finansowego.

Opublikowane informacje są dostępne na stronie internetowej KNF przez 5 lat, licząc od

dnia ich udostępnienia, ale dotyczące imienia i nazwiska osoby, na którą została nałożona

sankcja, dostępne są przez rok.

Publikowanie decyzji dot. naruszenia art. 69 ustawy o ofercie
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KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 10 000 000 zł na każdego kto: 

Kary - wezwania art. 97 ust. 1 ustawy o ofercie

przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa w 

przepisach dot. wezwań na 66% i 100% ogólnej liczby głosów spółki publicznej

nie zachowuje warunków dot. np. oferowania określonych instrumentów finansowych w zamian za akcje

będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji, umożliwienia sprzedaży akcji przez

podmiot odpowiadający na wezwanie - gdy przedmiotem wezwania mają być wszystkie pozostałe akcje spółki

po cenie ustalonej zgodnie z art. 79 ust. 1-3 ustawy o ofercie, ustanowienia zabezpieczenia, przeprowadzenia

wezwania za pośrednictwem podmiotu profesjonalnego (przymus maklerski), zakazu odstąpienia od

ogłoszonego wezwania, informowania o wezwaniu, zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie po

zakończeniu wezwania o jego wyniku

nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w terminie obowiązku

zbycia akcji w przypadkach, przekroczenia progu 33% albo 66% ogólnej liczby głosów w wyniku pośredniego

nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich

do spółki jako aportu, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia

uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego albo dziedziczenia
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KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 10 000 000 zł na każdego kto, cd.: 

Kary - wezwania art. 97 ust. 1 ustawy o ofercie

nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania, w przypadku, o którym mowa

w art. 90a ust. 1 ustawy o ofercie (wezwanie na 100% ogólnej liczby głosów zgodnie z przepisami

państwa członkowskiego, w którym spółka publiczna, której akcji wezwanie dotyczy, ma siedzibę)

w określonym terminie nie wprowadza niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania albo

nie przekazuje wyjaśnień dotyczących jego treści wbrew żądaniu KNF po ogłoszeniu wezwania

nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji w przypadku gdy akcjonariusz wzywający na

100% lub gdy w przypadku realizacji prawa odkupu z art. 83 ustawy o ofercie nabył akcje spółki po cenie

wyższej niż określona w wezwaniu i w sposób inny niż w wezwaniu

proponuje cenę niższą (niż wynikająca z art. 79 ustawy o ofercie) w wezwaniu na 66%,

100% lub w przypadku wezwania na wszystkie pozostałe akcje, gdy akcjonariusze chcą

umieścić w porządku obrad sprawę podjęcia uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji
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KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 10 000 000 zł na każdego kto, cd.: 

Kary - wezwania art. 97 ust. 1 ustawy o ofercie

bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem obowiązku nabywania akcji

spółki jedynie w ramach danego wezwania i w sposób w nim określony lub zakazu pośredniego nabywania

akcji tej spółki, albo zakazu bezpośredniego lub pośredniego nabywania lub obejmowania akcji spółki

publicznej, w której przekroczył określony próg 33% lub 66%, w przypadku wezwań następczych do czasu

wykonania obowiązków z art. 73 ust. 2 i 3 albo art. 74 ust. 2 i 5 ustawy o ofercie

nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 73, art. 74,

art. 79 lub art. 91 ust. 6 ustawy o ofercie

Każdy, kto dopuszcza się ww. czynów, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej może zostać ukarany przez KNF karą pieniężną do 

wysokości 10 000 000 zł.
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 Wyrok NSA z 25/02/2014 r. sygn. akt II GSK 1890/12 (prawomocny)

 Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy o ofercie, ogłoszenie wezwania następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości

nie mniejszej niż 100 % wartości akcji, które mają być przedmiotem wezwania. Ustanowienie zabezpieczenia powinno

być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub

pośredniczącej w jego udzieleniu (brzmienie przepisu do tej pory niezmienne).

 KNF - rodzaj zabezpieczenia ustanowiony na podstawie ww. przepisu powinien prowadzić do zaspokojenia roszczeń w

związku z zawarciem transakcji sprzedaży akcji w ramach wezwania. Za skuteczne zabezpieczenie KNF nie uznała

weksla własnego, w przypadku, gdy dłużnik wekslowy jest niewypłacalny, weksel własny nabywającego nie pozwoli

na rozliczenie wezwania.

 Sąd - z ww. regulacji wynika, że warunek w nim określony zostaje spełniony, gdy dojdzie do prawidłowego ogłoszenia

wezwania. Prawidłowym ogłoszeniem jest zaś tylko takie, które następuje po ustanowieniu zabezpieczenia

(wartości nie mniej niż 100 % wartości akcji), które to ustanowienie ma zostać udokumentowane dołączonymi

zaświadczeniami instytucji w przepisie tym wskazanych.

Wezwania - ciekawe orzeczenia
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 Wyrok NSA z 25/02/2014 r. sygn. akt II GSK 1890/12 (prawomocny) cd.

Sąd:

 Art. 77 ust. 1 ustawy o ofercie nie ustanawia katalogu zabezpieczeń ani nie definiuje w inny sposób znaczenia zwrotu

„ustanowienie zabezpieczenia”. Oczywiste jest jednak, że skoro zabezpieczenie oznacza ochronę (przed czymś) - to

znaczy, że musi być realne, a nie pozorne. O ustanowieniu zabezpieczenia można więc mówić, gdy zabezpieczenie to

spełnia określoną funkcję - w tym przypadku ma gwarantować rozliczenie transakcji, w terminie określonym prawem.

 Przyjęcie, że fakt rzeczywistego ustanowienia zabezpieczenia nie podlega kontroli KNF wymagałoby założenia, że

zaświadczenia m.in. instytucji pośredniczącej w udzieleniu zabezpieczenia mają moc wiążącą. Ustawodawca

zastrzeżenia takiego nie wprowadził, zatem brak jest podstaw do uznania, że mają one taki charakter i tym samym, że

nie podlegają kontroli KNF oraz by nie mogły one zostać podważone - kontrola zabezpieczeń przez KNF nie może być

tylko formalna.

 Zamknięty katalog zabezpieczeń nie wyłączałby wskazanych uprawnień KNF do oceny skuteczności ustanowienia

zabezpieczenia.

Wezwania - ciekawe orzeczenia
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KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 10 000 000 zł na każdego kto: 

Kary - przymusowy wykup art. 97 ust. 1 ustawy o ofercie

dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie z zasadami, 

o których mowa w art. 82 ustawy o ofercie

Każdy, kto dopuszcza się ww. czynu, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub 

jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej może zostać ukarany przez 

KNF karą pieniężną do wysokości 10 000 000 zł.
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KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 10 000 000 zł na każdego kto: 

Kary - prawo odkupu art. 97 ust. 1 ustawy o ofercie

nie czyni zadość żądaniu odkupienia akcji przez innego akcjonariusza, który 

osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów (prawo odkupu - art. 83 ustawy 

o ofercie)

Każdy, kto dopuszcza się ww. czynu, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub 

jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej może zostać ukarany przez 

KNF karą pieniężną do wysokości 10 000 000 zł.
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Kary - wezwania, przymusowy wykup, prawo odkupu art. 97 ust. 1h ustawy o ofercie

KARA ALETRANTYWNA 

Gdy można ustalić kwotę osiągniętej korzyści lub unikniętej straty w wyniku 

naruszenia obowiązków związanych z ogłaszaniem wezwań na zamianę lub sprzedaż 

akcji spółki publicznej, z realizacją przymusowego wykupu lub prawa odkupu,

KNF może zamiast kary do wysokości 10 000 000 zł 

nałożyć karę pieniężną 

do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.
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W przypadku uregulowania w przepisach odrębnych przesłanek wymiaru administracyjnej

kary pieniężnej przepisów działu IV a „Administracyjne kary pieniężne” w tym zakresie nie

stosuje się (art. 189a § 2 pkt 1 k.p.a.) - zatem do naruszeń dot. znacznych pakietów akcji,

wezwań, przymusowego wykupu i realizacji prawa odkupu stosuje się przesłanki wynikające

z ustawy o ofercie oraz inne - gdyż katalog przesłanek w ustawie o ofercie jest otwarty.

Siła wyższa skutkująca naruszeniem prawa powoduje, że strona nie podlega ukaraniu (art.

189e k.p.a.).

Przesłanki wymiaru kary - wspólne
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Przy wymierzaniu kary za naruszenia, KNF bierze w szczególności pod uwagę (katalog

otwarty):

 waga naruszenia oraz czas jego trwania

 skala naruszenia (stopień naruszenia), istotność

 jednorazowość / wielokrotność

 charakter naruszonego dobra

 skala dezinformacji na rynku

 kara powinna być adekwatna do wagi naruszenia

Przesłanki wymiaru kary - wspólne - art. 97 ust. 1g ustawy o ofercie
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 przyczyny naruszenia

 obiektywne i subiektywne

 okoliczności naruszenia

 przyczynienie się strony postępowania do deliktu administracyjnego

 sytuacja finansowa podmiotu, na który nakładana jest kara

 KNF odbiera wyjaśnienia w tym zakresie - w przypadku osób fizycznych, a w przypadku

osób prawnych i innych podmiotów - także analizuje sprawozdania finansowe

 skala korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez podmiot, który dopuścił się

naruszenia, lub podmiot, w którego imieniu lub interesie działał podmiot, który dopuścił się

naruszenia, o ile można tę skalę ustalić

Przesłanki wymiaru kary - wspólne - art. 97 ust. 1g ustawy o ofercie
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 straty poniesione przez osoby trzecie w związku z naruszeniem, o ile można te straty

ustalić

 gotowość podmiotu dopuszczającego się naruszenia do współpracy z KNF podczas

wyjaśniania okoliczności naruszenia

 na korzyść strony działa przedstawianie wyjaśnień, dokumentów w terminie i kompletnych

oraz przydatnych do ustaleń stanu faktycznego sprawy

 uprzednie naruszenia przepisów ustawy o ofercie popełnione przez podmiot, na który

nakładana jest kara - swoista „recydywa”, gdyż ustawa dopuszcza uwzględnienie w tym

wypadku również uprzednich naruszeń innych przepisów niż te, za które strona jest karana

Przesłanki wymiaru kary - wspólne - art. 97 ust. 1g ustawy o ofercie
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Inne przesłanki wymierzania kary:

 ewentualne skutki naruszenia

 cele nadzoru nad rynkiem kapitałowym

 prawidłowe funkcjonowanie rynku, jego stabilność, bezpieczeństwo, transparentność

 ochrona interesów uczestników rynku

 zasady subsydiarności i proporcjonalności

 zastosowanie takich środków, które będą odpowiednie i konieczne do osiągnięcia

uprawnionego celu

 obowiązek zastosowania środka najmniej uciążliwego

 obowiązek uwzględnienia sytuacji finansowej strony postępowania

Przesłanki wymiaru kary - wspólne
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Inne przesłanki wymierzania kary:

 funkcje kary

 prewencja indywidulana i ogólna, funkcja dyscyplinująco - represyjna

 podjęcie środków mających na celu uniknięcie podobnych nieprawidłowości

Przesłanki wymiaru kary - wspólne
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 Wyrok WSA w Warszawie z 11/09/2012 r. sygn. akt VI SA/Wa 1267/12 (orzeczenie prawomocne) -

wydany w zw. z nałożeniem kary na podstawie art. 97 ustawy o ofercie

 zastosowana sankcja nie może być oderwana od stwierdzonych w toku nieprawidłowości i ma pozostawać w ścisłym

związku przyczynowo - skutkowym, tak by w pełnym stopniu odzwierciedlać stopień naganności zachowania

jednostki w stosowaniu obowiązującego prawa

 do KNF należy ustalenie adekwatności wymiaru nałożonej kary w sytuacji wystąpienia konkretnego naruszenia; mamy

tu do czynienia z uznaniem administracyjnym, co oznacza wybór rozstrzygnięcia w granicach

maksymalnego wymiaru kary; KNF powinna zatem przed wydaniem decyzji rozważyć wszystkie przesłanki ustawowe

istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, a postępowanie wyjaśniające prowadzić z zachowaniem prawidłowej procedury

(wyrok NSA z dnia 26 lutego 2009 r. sygn. akt II GSK 746/08)

 rozgraniczenie funkcji represyjnej od funkcji prewencyjnej kary. Pierwsza z nich stanowi wyłącznie konsekwencje za

naruszenie obowiązującego prawa, natomiast druga, poprzez zapowiedź negatywnych konsekwencji, ma mobilizować

uczestników rynku do terminowego i prawidłowego wykonywania obowiązków (wyrok TK z dnia 22 września 2009 r.,

SK 3/08)

Przesłanki wymiaru kary
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 KNF nakłada administracyjne kary pieniężne decyzją administracyjną

 wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy

 zarówno za naruszenie obowiązków związanych ze znacznymi pakietami akcji oraz wezwań,

przymusowego wykupu i realizacji prawa odkupu, KNF może nałożyć karę pieniężną w

wysokościach właściwych dla tych naruszeń (1 000 000 zł, 5 000 000 zł albo 10 000 000

zł albo do wysokości dwukrotnej / trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej

straty) odrębnie:

 za każdy z czynów

 na każdy z podmiotów wchodzących w skład porozumienia, o którym mowa w art. 87

ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie (dot. nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub

zgodnego głosowania na WZ lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby

tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie

tych obowiązków)

Kary - zasady wspólne
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 KNF w decyzji może zobowiązać podmiot, który dopuścił się naruszenia:

 do zaniechania lub powstrzymania się od podejmowania działań stanowiących naruszenie

lub

 wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku lub dokonania czynności

wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą nałożenia kary pieniężnej.

Gdy termin upłynie bezskutecznie - KNF może powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary

pieniężnej (wówczas może również nałożyć decyzję osobno za każdy z czynów lub osobno

na każdy z podmiotów wchodzących w skład porozumienia)

Kary - zasady wspólne cd.
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Naruszenie obowiązków informacyjnych związanych ze znacznymi pakietami akcji spółki X w okresie 2

lat przez akcjonariusza - spółkę akcyjną A (31 razy)

Spółka A:

 nie dokonała zawiadomienia KNF i spółki X:
 o zmianie posiadanego udziału ponad 33% liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów - 21 razy

 o zwiększeniu posiadanego udziału powyżej 75% ogólnej liczby głosów - 1 raz

 o zmniejszeniu posiadanego udziału poniżej 75% ogólnej liczby głosów - 1 raz

 o zwiększeniu posiadanego udziału powyżej 50% ogólnej liczby głosów - 1 raz

 o osiągnięciu 50% ogólnej liczby głosów - 1 raz

 o zmniejszeniu posiadanego udziału poniżej 50% ogólnej liczby głosów - 1 raz

 o zmniejszeniu posiadanego udziału poniżej 33 1/3% ogólnej liczby głosów - 1 raz

 o zmniejszeniu posiadanego udziału poniżej 33% ogólnej liczby głosów - 1 raz

 o zmniejszeniu posiadanego udziału poniżej 25% ogólnej liczby głosów - 1 raz

 dokonała zawiadomienia KNF i spółki X z naruszeniem warunków określonych w art. 69 ust. 4 ustawy

o ofercie - 2 razy

Przykład 1
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 kara pieniężna 5 630 000 zł

 rygor natychmiastowej wykonalności decyzji (na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o nadzorze

nad rynkiem kapitałowym)

 zobowiązanie akcjonariusza A do należytego wykonania w terminie 7 dni roboczych od dnia

doręczenia decyzji - w trybie art. 69 ustawy o ofercie - obowiązków notyfikacyjnych, z

uwagi na wolę umożliwienia uzyskania przez inwestorów informacji o zmianach stanu

posiadania przez akcjonariusza A akcji spółki X i konieczność zapewnienia prawidłowego

funkcjonowania rynku

 akcjonariusz A nie wykonuje zobowiązania

 ponowna kara pieniężna w wysokości 300 000 zł
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Naruszenie obowiązków informacyjnych związanych ze znacznymi pakietami akcji spółki X w okresie 1,5 

roku przez akcjonariusza - spółkę akcyjną B (40 razy)

Spółka B nie dokonała zawiadomienia KNF i spółki X: 

 o zmianie łącznie posiadanego z podmiotami zależnymi (czterema spółkami akcyjnymi) udziału ponad 

33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów - 35 razy

 o zwiększeniu udziału powyżej 75% ogólnej liczby głosów - 1 raz

 o zwiększeniu udziału powyżej 75% ogólnej liczby głosów z naruszeniem warunków określonych w art. 

69 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej - 1 raz

 o zmniejszeniu łącznie posiadanego z podmiotami zależnymi udziału poniżej 75% ogólnej liczby 

głosów - 1 raz

 o zmniejszeniu łącznie posiadanego z podmiotami zależnymi udziału poniżej 50% ogólnej liczby 

głosów - 1 raz

 o zwiększeniu łącznie posiadanego z podmiotami zależnymi udziału powyżej 50% ogólnej liczby 

głosów - 1 raz
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 kara pieniężna 5 720 000 zł

 rygor natychmiastowej wykonalności decyzji (na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o nadzorze

nad rynkiem kapitałowym postanowiła nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności)

 zobowiązanie akcjonariusza B - podobnie jak w Przykładzie 1

 akcjonariusz B wykonuje zobowiązanie
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Decyzja nakładająca karę pieniężną na osobę fizyczną 1 000 000 zł za brak zawiadomienia o pośrednim nabyciu akcji

(przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów)

Zawiadomienia o pośrednim nabyciu i bezpośrednim nabyciu od 3 osób fizycznych do KNF i Spółki Akcyjnej C o

bezpośrednim i pośrednim nabyciu akcji Spółki Akcyjnej C

 pierwsza osoba fizyczna pośrednio nabyła poprzez SPV1 26,10% ogólnej liczby głosów Spółki Akcyjnej C (wniesiono

aport do SPV1 w postaci akcji Spółki Akcyjnej C - a pierwsza osoba fizyczna miała 100% udziału w SPV1)

 druga osoba fizyczna w taki sam sposób (ale poprzez spółkę SPV2) nabyła pośrednio 17,72% ogólnej liczby głosów

 trzecia osoba fizyczna w taki sam sposób (ale poprzez spółkę SPV3) nabyła pośrednio 17,34% ogólnej liczby głosów

Druga osoba fizyczna zbywa (darowizna) 100% udziałów w SPV2 na rzecz pierwszej osoby fizycznej - zatem (zgodnie z

raportem bieżącym spółki akcyjnej C) nie posiada jej akcji Spółki Akcyjnej C

Ww. osoby fizyczne są rodziną

Następnie druga i trzecia osoby fizyczne zbywają na rzecz Sp. z o.o. w organizacji 100% udziałów w spółkach SPV1,

SPV2 i SPV3

Osobą uprawnioną do dokonywania transakcji na rachunkach papierów wartościowych na wszystkich SPV była

pierwsza osoba fizyczna
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Sp. z o.o. w organizacji zbywa udziały w spółkach SPV1, SPV2 i SPV3 na rzecz Spółki 1 z siedzibą na Cyprze i Spółka

1 w ten sposób pośrednio nabywa 61,16% ogólnej liczby głosów

Jedynym wspólnikiem Spółki 1 z siedzibą na Cyprze była Spółka 2 z siedzibą na Bahamach

Wg KNF celem przeniesienia akcji Spółki Akcyjnej C do trzech SPV (które były w czasie transakcji spółkami w

organizacji), a następnie pośrednie nabycie tych akcji przez Fundację było utrzymanie faktycznej kontroli nad pakietem

akcji Spółki Akcyjnej C

Przed ww. transakcjami - zawiązana zostaje na Bahamach Fundacja - w jej statucie informacja, że jedynym

beneficjentem głównym fundacji jest druga osoba fizyczna, która w trakcie swojego życia ma prawo m.in. do korzyści

osiąganych przez Fundację

W tym czasie na rynku pierwsza osoba fizyczna mówi, że „właściciel końcowy” chce pozostać anonimowy i że nie jest z

nią ani jej rodziną powiązany - informacja na rynku, że trzy osoby fizyczne z jednej rodziny wycofują się z akcjonariatu

Spółki Akcyjnej C

Druga osoba fizyczna - patrz wyżej - zawiadamiając o zbyciu akcji spółki akcyjnej C - nie powiadomiła o pośrednim

posiadaniu akcji Spółki Akcyjnej C
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W dniu nabycia przez Spółkę 1 z siedzibą na Cyprze udziałów w spółkach celowych SPV - pośrednio 61,16% ogólnej

liczby głosów Spółki Akcyjnej C nabyła druga osoba fizyczna (akcje te posiadała pośrednio Spółka 1 z siedzibą na

Cyprze w imieniu własnym ale na rzecz drugiej osoby fizycznej będącej głównym beneficjentem Fundacji z siedzibą na

Bahamach posiadającej pośrednio wszystkie udziały w Spółce 1 z siedzibą na Cyprze)
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Druga osoba fizyczna 

- ostateczny beneficjent

Fundacja (Bahamy)

- posiada 100% udziałów 

w

Spółka 2 (Bahamy) 

- posiada 100% udziałów 

w

Spółka 1 (Cypr) 

- posiada 100% 

udziałów w

SPV1, SPV2, 

SPV3 - posiadają 

61,16% głosów 

w

Spółka Akcyjna C 

(notowana na 

GPW)
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