
  

 

Sposób zasady prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach 

zatwierdzenia prospektu w związku z wejściem w życie Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z 14 czerwca 2017 r. oraz 

Rozporządzeń Delegowanych Komisji 2019/979 i 2019/980 z 14 marca 2019 r. 

UWAGA: poniższe zasady dotyczące formy składanego wniosku o zatwierdzenie prospektu, formy prospektu i załączników 

nie mają zastosowania do postępowania administracyjnego o zatwierdzenie prospektu, wszczętego na podstawie wniosku 

złożonego za pomocą środka komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 63 § 1 K.p.a. W takim przypadku postępowanie 

toczy się w całości w formie elektronicznej zgodnie z zasadami przewidzianymi w K.p.a 

21 lipca 2019 r. weszły w życie: 

 

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z 14 czerwca 2017 r.  

w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów 

wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia 

dyrektywy 2003/71/WE, 

2. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/980 z 14 marca 2019 r. uzupełniające 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu  

do formatu, treści, weryfikacji i zatwierdzania prospektu, który ma być publikowany  

w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu 

na rynku regulowanym, i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004, 

3. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/979 z 14 marca 2019 r. uzupełniające 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu  

do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących kluczowych informacji 

finansowych w podsumowaniu prospektu, publikacji i klasyfikacji prospektów, reklam 

papierów wartościowych, suplementów do prospektu i portalu zgłoszeniowego oraz 

uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 382/2014 i rozporządzenie 

delegowane Komisji (UE) 2016/301. 

Wprowadzone przepisy nie zmieniają sposobu prowadzenia postępowania administracyjnego 

w sprawie zatwierdzenia prospektu, opisanego w stanowisku Komisji z dnia 12 kwietnia 2016 r. 

Nie wprowadzają też wymogu prowadzenia całego postępowania w formie elektronicznej. 

Nadal obowiązują dotychczasowe zasady przewidziane w Kodeksie postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) dla formy pisemnej, z uwzględnieniem przepisów 

ww. Rozporządzeń. 

Wejście w życie nowych przepisów wymaga jednak sformułowania na nowo sposobu 

prowadzenia postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu uwzględniającego wszystkie 

istotne aspekty przepisów, o których mowa w punktach 1-3 powyżej: 

1. Wniosek o zatwierdzenie prospektu należy składać jak do tej pory, w formie papierowej 

wraz z pierwszą wersją prospektu i pozostałymi załącznikami, o których mowa w art. 
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27 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej z uwzględnieniem przepisów Rozporządzeń, o 

których mowa w pkt 1-3.  

2. Ponadto, zgodnie z art. 42 ust. 1 Rozporządzenia (2), prospekt oraz dokumenty 

wymienione w art. 42 ust. 2 lit. a) - i) Rozporządzenia (2), ewentualnie także dokumenty 

zawierające informacje, których UKNF będzie potrzebować w toku postępowania – 

informacje w rozumieniu art. 42 ust. 2 lit. j) Rozporządzenia (2) – powinny być 

dodatkowo przesłane do KNF w wersji elektronicznej, w formacie umożliwiającym 

wyszukiwanie. Brak prospektu i dokumentów w wersji elektronicznej w formacie 

umożliwiającym wyszukiwanie będzie traktowany jako brak formalny wniosku. 

W ten sam sposób będzie traktowana sytuacja, w której wersja elektroniczna nie 

odpowiada wersji papierowej. W przypadku dokumentu rejestracyjnego zastosowanie 

znajdą odpowiednio przepisy art. 42 ust 4 i 5 Rozporządzenia (2). Komplet ww. 

dokumentów w wersji elektronicznej należy przesyłać za pomocą elektronicznej 

skrzynki podawczej UKNF w systemie ePUAP.  

3. Każda kolejna wersja prospektu, sporządzona zgodnie z art. 43 ust. 1 Rozporządzenia 

(2), składana jest wyłącznie w wersji elektronicznej w formacie umożliwiającym 

wyszukiwanie. Należy ją opatrzyć podpisem, potwierdzonym profilem zaufanym 

ePUAP albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

4. Każda strona postępowania zobowiązana jest we wniosku o zatwierdzenie prospektu do 

wskazania adresu poczty elektronicznej, na który będzie doręczana korespondencja w 

sposób określony w art. 46 § 4 K.p.a. Adres taki jest adresem w rozumieniu art. 39¹ § 1 

pkt 3 K.p.a. oraz stanowi punkt kontaktowy w rozumieniu art. 42 ust. 1 Rozporządzenia 

(2). Adres ten powinien być identyczny z adresem podanym przez osobę składającą 

dokumenty w systemie ePUAP. Brak adresu stanowić będzie brak formalny wniosku. 

Na wskazany adres poczty elektronicznej adresata będzie kierowane jedynie 

zawiadomienie o możliwości pobrania pisma. 

5. Odbiór pism będzie następował za pomocą systemu ePUAP, dlatego niezbędna jest 

uprzednia rejestracja w systemie ePUAP oraz uzyskanie konta użytkownika w tym 

systemie. Dotyczy to również pełnomocnika, który reprezentuje podmiot  

w postępowaniu administracyjnym. On także musi mieć własne konto użytkownika  

w ePUAP oraz podpisywać pisma podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

ePUAP albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

6. Oprócz przesłania do KNF każdej kolejnej wersji prospektu w wersji elektronicznej  

w formacie umożliwiającym wyszukiwanie (art. 43 ust. 1 Rozporządzenia (2)), należy 

wysłać również protokół zmian podpisany przez strony postępowania lub 

ich pełnomocnika. Służy on do przedstawienia stanowiska strony w postępowaniu 



  

 

administracyjnym i złożenia wyjaśnień, o których mowa w art. 43 ust. 2 i 3 

Rozporządzenia (2), wskazującym czy i w jaki sposób podmiot uwzględnił uwagi 

Komisji. Protokół zmian może zostać przesłany jako załącznik w formacie pdf 

do korespondencji wygenerowanej w e-PUAP, która powinna zostać opatrzona 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

7. Pisma w postępowaniu odnoszące się do żądań stanowiących przedmiot sprawy 

administracyjnej i do przebiegu postępowania (w szczególności zmiana wniosku 

o zatwierdzenie prospektu, wniosek o zawieszenie postępowania, wniosek o podjęcie 

postępowania, wniosek o umorzenie postępowania) powinny być składane w formie 

papierowej, odpowiednio do formy pierwotnie złożonego wniosku.  

8. Ostateczna wersja prospektu, o której mowa w art. 44 ust. 1 Rozporządzenia (2) 

odpowiednio do formy złożonego wniosku, powinna być złożona do KNF w wersji 

papierowej oraz w tym samym czasie w wersji elektronicznej w formacie 

umożliwiającym wyszukiwanie. 

9. W dniu wydania decyzji, na adres poczty elektronicznej podany we wniosku, będzie 

wysłane zawiadomienie o możliwości pobrania z systemu ePUAP pisma zawierającego 

informację o wydaniu decyzji. W przypadku decyzji w całości uwzględniającej żądania 

strony decyzja będzie doręczana tak jak dotychczas, czyli poprzez zamieszczenie jej 

na stronie internetowej KNF w formie pliku PDF. W pozostałych przypadkach 

obowiązywać będzie tryb wskazany w art. 39 K.p.a. 

 


