
K O M U N I K A T  177 
KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH 

z   września   r. 

w sprawie przepis ów  prawa obowiązuj ących  na sprawdzianie umiejętności 

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 i 586 oraz z 2015 r. poz. 73)  się przepisy 
prawa obowiązujące  na sprawdzianie umiejętności, którego temiin został  wyznaczony na 
dzień  20 września   r., określone  w załączniku  do komunikatu. 

  EGO 
  

dla    

 





Zał ącznik  do Komunikatu nr  Komisji Egzaminacyjnej d ła Doradców 
Inwestycyjnych z  września   roku  przepisy prawa obowiązujące na 
sprawdzianie umiej ętności. 

 Ustawa z dnia 21 łipca  2006  o nadzorze nad  nkiem finansowym (Dz. U.  
 
Art. 1 -  art. 14-20. 

2. Ustawa z dnia 29 lipca  r. o nadzorze nad rynkiem kapita łowym (Dz. U. 2014 r. 
poz.  z  zm.) 
An.  art.    
1/ Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia  marca  r. w sprawie opłat 

wnoszonych na rzecz  Nadzoru Finansowego przez podmioty nadzorowane 
prowadzące działalnoś ć na rynku   (Dz. U. z 2014  poz.  

 
2/ Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie środków 

i warunków  technicznych służ ących do  przekazywania niektórych informacji  przez 
podmioty  przez   i Giełd  (Dz.  25, 
poz. 188) 

 

3. Ustawa z dnia 29 łipca  2005  o obrocie instrumentami finansowymi 
(Dz. U. z 2014  poz. 94, z pó źn. zm.) 
ArL 1-184. 

 Rozporządzenie Mimstra Finansów z  dnia  m®a 2010 r. w  sprawie szczegółowych 
warunków,  jakie musi spełniać  rynek  notowań giełdowych  oraz emitenci 
papierów wartościowych  dopuszczonych do obrotu na tym rynku 
(Dz. U. Nr 84. poz. 547). 

§ 1 - 8 . 
2/ Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 23 października  2009 r. w sprawie 

szczegó łowych warunków,  jakie musi spełniać  rynek regulowany (Dz. U. Nr  poz. 
1447). 

 
3/ Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 19 października  2005 r. w  

 stanowiących   dotyczące mstrumentów  finansowych, ich 
emitentów lub  wystawców  (Dz. U. Nr 206. poz.  

§ 1 - 4 7 . 
4/ Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 23 października  2009 r. w sprawie cech 

transakcji długoterminowych  instrumentami finansowymi nabywanymi lub 
zbywanymi na własny  rachunek domu maklerskiego (Dz. U. Nr  poz. 1450). 

§  1 - 3 . 
5/ Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie 

przekazywania i udostępniania   o niektórych   instrumentami 
finansowymi oraz zasad  i prowadzenia listy osób posiad®ących dostęp 
do określonych informacji   (Dz. U. Nr 229, poz.  

§ 1 - 4 . 
6/ Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 24 września 2012 r w  sprawie trybu 

i warunków postępowania  firm inwestycyjnych, banków, o których  mowa w art. 70 
usL 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków  powierniczych 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 979, Lj.). 
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    959). 
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banków, o których  mowa w art. 70 nst.  ustawy o   
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11/  Ministra Finansów z  dnia 23  2009 % w  
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     wymogów, 

jakimpowinny odpowiadać   na 
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13/   finropcjskicgo i Rady  nr 575/2013 z dnia  

       
 (Dz.U  

 
     2013% 

w  warnnków   instytucji  do działalności  oraz 
      

   i uchylaj ącadyrcktywy   oraz 
 

   dnia 29 lipca      i   
 finansowych do     o  

 
 

  Finans ówzdnia71istopada2005   postępowania 
z  związanymi z    czynności  rcgnlowanych 

   finansowych do 
  obrotn oraz o spó łkach  publicznych (Dz. U. Nr 224, 

 
 
2/  Ministra Finansów z  dnia 25 łipca   % w  sposobu 

  Komisję  Nadzoru    
finansowych(Dz.U.z20ł3r.,poz.987). 
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3/ Rozporządzenie Ministra Finansów  z dnia  października  2005 r. w sprawie 
dopuszczania instrumentów  finansowych niebędących  papierami  do 
obrotu na rynku  (Dz. U. Nr 205. poz.  

 -22. 
4/ Rozporządzenie Ministra Finansów  z dnia  października  2005 r. w  zakresu 

informacji  w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych 
sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów 
z siedzibą  na terytorium  Polski®,   których właściwe  są polskie 
zasady  (Dz. U. z   poz. 300). 

§  1  7;  1 - 5. 
5/ Rozporządzenie Ministra Finansów  z dnia 19 lutcgo 2009 r. w sprawie  

bież ących  i okresowych  przez emitentów papierów wartościowych 
oraz warunków  uznania za równoważne informa®e  wymaganych przepisami państwa 
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.  z 2014  poz. 133). 

§  1  
6/ Rozporządzenie Ministra Finansów  z dnia  października  2005 r. w sprawie wzorów 

wezwań  do zapisywania się na  sprzedaż  lub zamianę ak®i spółki  publicznej, 
  ich ogłaszania  omz warunków  nabywania   tych 

wezwań (Dz. U. Nr  207, poz.  z pó żn.  zm.). 
§ 1 - 4 2 . 
7/ Rozporządzenie Ministra Finansów  z dnia  listopada 2005 r. w sprawie nabywania 

akcji spó łki   w drodze przymusowego wykupu (Dz. U. Nr 229, poz.  
§ 1 - 9 . 
8/ Rozporządzenie Ministra Finansów  z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych 

warunków, jakim  powmno odpowiadać  memorandum informacyjne sporządzone 
wzwi ązku  z ofertą publiczną   ubieganiem się o dopuszczenie  mstrumentów 
finansowych do obrotu na rynku regulowanym (Dz. U . z 2013 r.. poz. 988). 

§ 1 - 4 4 . 
9/ Rozporządzenie   Finansów  z dnia  kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju 

 które mogą naruszyć słuszny  interes emitenta, oraz sposobu postępowania 
emitenta w związku  z opó źnianiem  przekazania do publiczn®    
poufiiych (Dz. U. Nr  poz. 476). 

§ 1 - 6 . 

 Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004  wykonujące 
dyrektywę 2003/71/WE  Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji 
zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia  przez odniesienie 
i publikacji takich prospektów  emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam 
(Dz. Urz. U E  149 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. U E Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 06, t. 7, str. 307)'. 
A r t 1 - 36; Załączniki  1 - XIX. 

 Rozporządzenie  to występuje  w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie  jako 
Rozporządzenie Komigi  (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004  w sprawie 
implementacji dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie informacji 
zamieszczanych w prospekcie emisyjnym, formy prospektu emisyjnego, zamieszczania 
informacji poprzez odwołania,   prospektu emisyjnego oraz rozpowszechniania 

 o charakterze reklamowym (Dz. Urz. UE  149 z 30.04.2004, str. 1) 
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      fotego2007  zmieniające 
rozporządzenie  (WE) nr  wykonujące dyrektywę   Parlamentu 
Europejskiegoi Rady  zawierać 

   poczynili 
  finansowe    

 

        r zmieniające 
rozporządzenie  (WE) nr 809/2004 wykonujące dyrektywę  2003/71/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w odniesieniudo  i doreklam 
( D z U r z U E E 3 4 0 z l 9  
Art 1-3. 

Rozporządzenie  Delegowane Komisji (UE) nr 311/2012 z dnia 21 grudnia 2011 r. 
    809/2004   2003/71/WE 
      

 ( D z U r z U E E 1 0 3 z l 3  
 

Rozporządzenie  Delegowane Komisji (UE) nr  z dnia 30 marca 2012 r. 
  (WE)m 809/2004    prospektu 

emisyjnego, prospektu emisyjnego podstawowego, podsumowania oraz ostatecznych 
warunków, a t a k ż e  wodniesieniudo  Urz.  150 
z09062012,str.l). 

Rozporządzenie  Delegowane Komisji (UE) nr 862/2012 z dnia 4 czerwca 2012  
    809/2004    dotyczących 

      
w odniesieniu do wymogu dotyczącego  raportu sporządzonego  przez niezależnych 
 

Rozporządzenie  Delegowane Komisji (UE) nr 621/2013 z dnia 21 marca 2013 r. 
      wykonującego 

 
 formy,  

       UEE177z28.06.2013, 
 

Rozporządzenie  Delegowane Komigi (UE) nr 759/2013 z dnia 30 kwietnia2013  
zmieniające rozporządzenie  (WE) nr 809/2004 w odniesieniu do wymogów 
informacyjnych dotyczących   luh   papierów 

 ( D z U r z U E E 2 1 3 z 0 8  

  
zgodnie z   i 2004/109/WE   

  nstalenia równoważnośei    
  emitent ów papier ów wartośeiowyeh  z   

 
 

 



Rozporządzenie  Delegowane Komisji (UE) nr   dnia  grudnia  r. 
zmieniające rozporządzenie Komigi  (WE) nr   zgodnie 
z dyrektywami 2003/71/WE i  ()9/WE Parlamentu  i Rady  
ustalenia równoważności standardów rachunkowości  stosowanych przez emitentów 
papierów wartościowych  z krajów   (Dz. Urz. UE  103 z  str.  
Art.  - 2 . 

 Komisji   dnia  grudnia 2008 r.   stosowania 
przez  papierów wartościowych z  krajów  trzecich krajowy ch standardów 
rachunkowości   krajów  trzecich oraz międzynarodowych standardów 
sprawozdawczości  finansowej do celów sporządzania  skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych (Dz. Urz. U E L 340 z 19.12.2008, str. 112). 
Art. 1 - 3. 

Decyzja Wykonawcza Komigi z dnia  kwietnia 2012   decyzję 
 w sprawie stosowania przez emitentów papierów wartościowych  z krajów 

trzecich krajowych standardów rachunkowości określonych krajów  trzecich oraz 
 standardów sprawozdawczości  finansowej do celów sporządzania 

  fa  . fa fa. , S fa . . . fa.  -  -  .  fa  

skonsolidowanych sprawozdań   (Dz. Urz. UE  103 z  str. 49). 
Art. 1 - 2 . 

5. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014  poz. 
 zp ó źn.  zm.). 

ArL I -299. 
1/ Rozporządzenie Ministra Finansów  z dnia 22 maja 2013  w sprawie prospektu 

informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu 
 otwartego oraz wyliczania wskaźnika  zysku do ryzyka  funduszy 

  z 2013%, poz. 673). 
 
2/ Rozporządzenie  Rady Ministrów  z dnia 1 września  2009 r. w sprawie okresowych 

sprawozdań  oraz bież ących informacji dotyczącycb   i sytuacji  
towarzystw funduszy inwestycyjnych i  inwestycyjnych dostarczanych przez 
te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. Nr  poz. 1235). 

§ 1 - 2 3 . 
3/ Rozporządzenie  Rady Ministrów  z dnia  czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji 

funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr  poz. 963 z pó źn. zm.). 
§ 1 - 1 8 . 
4/  Rady Ministrów  z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań 

finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych  (Dz. U. Nr  poz. 961, 
z pó źn.  zm.). 

§  1-10. 
5/  Rady Ministrów  z dnia  czerwca 2005 r. w sprawie  

warunków  wykonywania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działalności 
 zarządzania  zbiorczymi portfelami papierów wartościowych (Dz. U.  Nr  

poz. 960, z pó źn.  zm.). 
§  1  
6/ Rozporządzenie Ministra Finansów  z dnia 20 sierpnia  r. w sprawie warunków, 

jakie muszą spełniać  fundusze rynku  (Dz. U. Nr  poz. 1936). 
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 Rozporządzenie  Ministra Finansów  z dnia 30 kwietnia  r. w sprawie zawierania 
przez fundusz inwestycyjny otwarty umów,  których  przedmiotem są instrumenty 
pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne (Dz. U. z 2013  
poz. 537). 

§  1-9. 
8/ Rozporządzenie  Ministra Finansów  z dnia 16 sieipnia 2005 r. w sprawie  

kryteriów,  które  muszą   koszty dystrybucji przy wyliczaniu kapitału  własnego 
towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr  poz.  

§ 1 - 3 . 
9/ Rozporządzenie  Ministra Finansów  z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, 

trybu oraz warunków prowadzenia  działalności  przez towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 538). 

§  1-88. 

6. Regulamin  (Giełda  Papier ów  Wartościowych  w Warszawie S.A.) 
§  3; § 60 - 80; § 92 - 120; § 126; § 131; § 164 - 170; §174a - 174c. 

7. Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagielowego (BondSpot S.A.) 
   § 7 5 . 

8. Regulamin Krajowego Depozytu Papier ów  Wartościowych S.A. 
§  34 - 84a. 

9. Regulamin Rozliczeń  Transakcji  S.A. 
§  33 - 72. 

10. Statut Związku Makler ów i  Doradc ów. 
§ 1 3 - 2 1 . 

1/ Zasady Etyki Zawodowej Maklerów i  Doradców. 
§ 1 - 4 6 . 

11. Kodeks Dobrej Praktyki Domów  Maklerskich. 
§ 1 - 4 0 . 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z  r., poz.  z pó źn. 
zm.). 

Art. 8 - 24; art. 33-43; art. 73 -88; art. 95-109 [9]; art. 450 - 497; art. 535 - 555; art. 734 -
751. 

13. Ustawa z dnia 15 wrze śnia  2000 r. - Kodeks  handlowych (Dz. U. z  r., 
poz. 1030, zp ó źn  zm.). 

Art.  art. 28 - 36; art. 86; art. 95 - 97; art. 102; art.  art.  art. 135- 139; 
 -490. 

14. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie  gospodarczej (Dz. U.  
t.j.). 

Art. 77 - 84d. 

15. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. 2015.128 t.j.). 
Art.  art. 89-92. 
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16. Ustawa  dnia 29   r. o Narodowym Banku Polskim (Uz. U.  Lj. 
z pó źn.   

Art. I - 8; art. 21 - 24: art.  a. 

17. Ustawa  dnia 29 sierpnia 1997  o listach zastawnych i hankach hipotecznych 
(Dz. U. z  r. Nr 99, poz.  z pó źn. zm.). 

Art.   art.  art. 27-34. 

 Ustawa z dnia 29 wrze śnia 1994   o rachunkowości (Dz. U. z    poz. 330, z pó źn. 
zm.). 

Art. 1  art. 28-70;  1-3. 
1/ Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu 

 i sposobu organizacji  Standardów Rachunkowości (Dz. U. Nr   
poz. 1580, z pó źn. zm.). 

§ 1 - 3 . 
2/  Ministra Finansów z  dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych 

 uznawania,  wyceny,   i   
mstrumentów  finansowych (Dz. U. Nr  poz.  z pó źn.   

§ 1 - 4 3 . 
3/ Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 25 września  2009 r. w sprawie 

szczegó łowych  zasad sporządzania    niż  banki, zakłady ubezpieczeń 
i zakłady   skonsolidowanych sprawozdań  finansowych grup kapitałowych 

    poz.  
§  1-22; Zał ączniki 1-6. 
4/ Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 1 października 2010 r. w  sprawie 

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

5/ Rozporządzenie Mimstra Finansów z  dnia  grudnia 2(X)8 r. w sprawie zasad tworzenia 
rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. Nr 235, poz.   z pó źn. 
zm.). 

§   - 14. 
6/  Ministra Finansów z  dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych 

zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów  reasekuracji (Dz. U. Nr 226. 
poz. 1825). 

§  1 - 4 ; §  19-59;  1 - 6. 
7/ Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych 

zasad rachunkowości  funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz.  
§  1-5; §     
8/ Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych 

zasad rachunkowości  funduszy emerytalnych (Dz. U. z   poz. 876, z pó źn. zm.). 
§ 1 - 4 ;   Zał ącznik. 
9/ Rozporządzenie  Rady Ministrów z  dnia 9 marca 2004 r. w sprawie  zasad 

wyceny aktywów  i zobowiązań  funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 51, poz. 493, 
z pó źn. zm.). 

§ 1 - 1 7 . 
10/ Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 28 grudnia 2(X)9 r. w sprawie szczególnych 

zasad rachunkowości domów  maklerskich (Dz. U . z 2013  poz. 483). 
§  1 - 25; Zał ączniki 1 i 2. 
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Akty prawa unijnego dotyczące Międzynarodowych Standardów  
Rachunkowości   Standardów Sprawozdawczości  
Finansowej (MSSF) i ich  

1/ Rozporządzenie  (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 
2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości  (Dz. Urz. 
WE  243 z 11.9.2002 r., str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, 
str. 609). 

Art. 1-11. 

la/ Sprostowanie do rozporządzenia  (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego 
 z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów 

rachunkowości (Dz. Urz. UE  L 216 z 21.8.2007 r., str. 32). 

 Rozporządzenie  (WE) nr 297/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  marca 
2008 r. zmieniające rozporządzenie  (WE) nr 1606/2002 w sprawie stosowania 
międzynarodowych standardów rachunkowości  w odniesieniu do uprawnień 
wykonawczych przyznanych Komisji (Dz. Urz. UE L 97 z 9.4.2008 r., str. 62). 

Art. 1 i 2. 

3/ Rozporządzenie Komisji  (WE) nr  z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące 
określone międzynarodowe  standardy rachunkowości  zgodnie z rozporządzeniem  (WE) 
nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 320 z 29.11.2008  
str. 1) 
Rozporządzenie  Komisji (WE) wprowadzające tekst jednolity zawierający wszystkie 
międzynarodowe  standardy rachunkowości przyjęte do  porządku  prawnego Wspólnoty  do 

   r.        
wraz z jego późniejszymi zmianami. 

(obowiązuje  w całości,  z uwzględnieniem  odpowiednio rozporządzeń zmieniających). 

4/ Rozporządzenie Komisji  (WE) nr 1260/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniające 
rozporządzenie  (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe  standardy 
rachunkowości  zgodnie z rozporządzeniem (WE)  nr  Parlamentu Europejskiego 
i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego  Standardu Rachunkowości  (MSR) 23 
(Dz. Urz. UE  338 z 17.12.2008 r., str. 10). 

5/ Rozporządzenie Komisji  (WE) nr 1261/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające 
rozporządzenie  (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe  standardy 
rachunkowości  zgodnie z rozporządzeniem (WE)  nr  Parlamentu Europejskiego 
i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego  Standardu Sprawozdawczości  Finansowej 
(MSSF) 2 (Dz. Urz. UE L 338 z 17.12.2008 r., str. 17). 

6/ Rozporządzenie Komisji  (WE) nr 1262/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające 
rozporządzenie  (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe  standardy 
rachunkowości  zgodnie z rozporządzeniem (WE)  nr  Parlamentu Europejskiego 
i Rady w odniesieniu do Interpretacji 13 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej 
Sprawozdawczości  Finansowej (IFRIC) (Dz. Urz. UE L 338 z 17.12.2008 r., str. 21). 

7/ Rozporządzenie Komisji  (WE) nr 1263/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające 
rozporządzenie  (WE) nr  przyjmujące określone międzynarodowe  standardy 
rachunkowości  zgodnie z rozporządzeniem (WE)  nr  Parlamentu Europejskiego 
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i Rady   do    ds.  Międzynarodowej 
Sprawozdawczości   (IFRIC) (Dz. Urz. UE   z   str. 25). 

8/  Komigi (WE) nr  z dnia 17 grudnia 2008 r.  
rozporządzenie  (WE) nr  przyjmujące określone międzynarodowe  standardy 
rachunkowośei  zgodnie z rozporządzeniem (WE)  nr  Parlamentu Europejskiego 
i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego  Standardu Rachunkowości  (MSR) 1 
(Dz.    

9/ Rozporządzenie Komisji  (WF) NR 53/2009 z dnia 21 stycznia 2009   
rozporządzenie  (WE) nr  przyjmujące   międzynarodowe  standardy 
rachunkowości  zgodnie z rozporządzeniem (WE)  nr  Parlamentu Europejskiego 
i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego  Standardu Rachunkowości  (MSR) 32 
i MSR 1 (Dz. Urz. UE   z   str. 23). 

 Komisji (WE) NR 69/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniające 
rozporządzenie  (WE) nr 1126/2008  określone międzynarodowe  standardy 
rachunkowości  zgodnie z rozporządzeniem (WE)  nr  Parlamentu Europejskiego 
i Rady w odniesieniu do zmian do Międzynarodowego  Standardu Sprawozdawczości 

 (MSSF) 1 oraz do Międzynarodowego  Standardu  27 
(Dz. Urz. UE   z 24.01.2009  str. 10). 

 Komisji (WE) NR. 70/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniające 
rozporządzenie  (WE) nr  przyjmujące określone międzynarodowe  standardy 
rachunkowości  zgodnie z rozporządzeniem (WE)  nr  Parlamentu Europejskiego 
i Rady w odniesieniu do Zmian Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej (MSSF) (Dz. Urz. UE L 21 z   str.  

 Rozporządzenie Komisji  (WE) NR  z dnia 25 marca 2009 r. zmieniające 
rozporządzenie  (WE) nr   określone międzynarodowe  standardy 
rachunkowości  zgodnie z rozporządzeniem (WE)  nr  Parlamentu Europejskiego 
i Rady w odmesieniu do   Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej 
Sprawozdawczości  Finansowej (IFRIC) (Dz. Urz. UE  80 z 26.03.2009  str. 5). 

13/ Rozporządzenie Komisji  (WE) NR 460/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. zmieniające 
rozporządzenie  (WE) nr 1126/2008  określone międzynarodowe  standardy 
rachunkowości  zgodnie z rozporządzeniem (WE)  nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w odniesieniu do Interpretacji 16 Komitetu ds.   
Sprawozdawczości   (IFRIC) (Dz. Urz. UE L  z 05.06.2009 r., str. 6). 

14/  Komigi (WE) NR 494/2009 z dnia 3  2009  zmienigącc 
rozporządzenie  (WE) nr  przyjmujące określone międzynarodowe  standardy 
rachunkowości  zgodnie z rozporządzeniem (WE)  nr  Parlamentu Europejskiego 
i Rady w  do Międzynarodowego  Standardu Rachunkowości  (MSR) 27 
(Dz. Urz. UE L 149 z   str. 6). 

15/  Komisji (WE) NR 495/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r. zmienigącc 
rozporządzenie  (WE) nr   określone międzynarodowe  standardy 
rachunkowości  zgodme z rozporządzeniem (WE)  nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego  Standardu Sprawozdawczości Fmansow® 
(MSSF) 3 (Dz. Urz. UE L  z   str. 22). 
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24/ Rozporządzenie Komisji (UE) NR    dnia 23 grudnia 2009   
 (WE) nr  126/2008   międzynarodowe  standardy 

rachunkowości  zgodnie z  (WE) nr 1606/2002  Europejskiego 
i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego  Standardu Rachunkowości (MSR) 32 
(Dz. Urz.  E  347 z   str. 23). 

 Rozporządzenie Komisji (UE) NR   z dnia 23 marca 2010 r. zmienigącc 
rozporządzenie (WE) nr     międzynarodowe  standardy 
rachunkowości  zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr   Parlamentu Europejskiego 
i Rady w  do Zmian do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej (MSSF) (Dz. Urz. UE  77 z 24.03.2010  str. 33). 

26/ Rozporządzenie Komisji (UE) NR  244/2010 z dnia 23 marca 2010 r.  
rozporządzenie (WE) nr   przyjmujące określone międzynarodowe  standardy 
rachunkowości  zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr  1606/2002 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego  Standardu Sprawozdawczości  Finansowej 

 2 (Dz. Urz. UE  77 z   str. 42). 

27/ Rozporządzenie Komigi (UE) NR  550/2010 z dnia 23 czerwca 2010   
rozporządzenie (WE) nr   przyjmujące określone międzynarodowe  standardy 
rachunkowości  zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr  1606/2002 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego  Standardu Sprawozdawczości   
(MSSF)  (Dz. Urz. UE  157 z   str. 3). 

28/  Komisji (UE) NR 574/2010 z dnia 30 czerwca  r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr    określone międzynarodowe  standardy 
rachunkowości  zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr   Parlamentu Europ®skiego 
i Rady w odmesieniu do Międzynarodowego  Standardu Sprawozdawczości   
(MSSF)  i MSSF 7 (Dz.    z 01.07.2010  str. 6). 

29/ Rozporządzenie Komisji (UE) NR   z dnia 19 lipca 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr   przyjmujące określone międzynarodowe  standardy 
rachunkowości  zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr  1606/2002 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego  Standardu Rachunkowości (MSR) 24  oraz 
Międzynarodowego  Standardu Sprawozdawczości   (MSSF) 8 (Dz. Urz. UE  

 z 20.07.2010%, str. 1). 

30/ Rozporządzenie Komisji (UE) NR  633/2010 z dnia  lipca 2010 % zmienigącc 
rozporządzenie (WE) nr  1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe  standardy 
rachunkowości  zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr   Parlamentu Europejskiego 
i Rady w odniesieniu do Interpretagi IFRIC 14 Komitetu ds. Interpretacji 
Międzynarodowej Sprawozdawczości Fmansow® (Dz. Urz. UE   186 z 20.07.2010  
str.  

31/ Rozporządzenie Komisji (UE) NR  662/2010 z dnia 23 lipca 2010 % zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr    określone międzynarodowe  standardy 
rachunkowości  zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr   Parlamentu Europejskiego 
i Rady w odniesieniu do Interpretagi Komitetu ds. Interpretagi  
Sprawozdawczości  Finansowej (KIMSF) 19 oraz  Standardu 
Sprawozdawczości  Finansowej (MSSF)  (Dz. Urz. UE  193 z 24.07.2010  str. 1). 
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39/  Komigi (UK) NR   dnia 27 marca 2013 r. zmienigącc 
 (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe  standardy 

rachunkowości  zgodnie z rozporządzeniem (WK)  nr  Parlamentu Huropejskiego 
i Rady w odniesieniu do corocznych zmian Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości  Finansowej w okresie  (Uz. Urz. UK  90  28.03.2013  

 78). 

40/ Rozporządzenie Komisji (UK)  NR   dnia 4 kwietma 2013 r.  
rozporządzenie  (WK) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe  standardy 
rachunkowości  zgodnie z rozporządzeniem (WE)  nr  Parlamentu Europejskiego 
i Rady w odniesieniu do dokumentu     

           
      (Zmiany Międzynarodowych 

Standardów Sprawozdawczości   10,  1 12) (Uz. Urz. UK  95 z 05.04.2013 
 str. 9). 

 Rozporządzenie Komigi  (UK) NR  z dnia 20 listopada  r. zmienigące 
 faCWK)     międzynarodowe  standardy 

rachunkowości  zgodnie z rozporządzeniem (WE)  nr  Parlamentu  
i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości   
nr 10 i 12 oraz Międzynarodowego  Standardu Rachunkowości  nr 27 (Uz. Urz. UE L 312 
  str. 1). 

42/ Rozporządzenie Komisji (UE)  NR  z dnia 19 grudnia  % zmienigące 
 (WE) nr  przyjmujące określone międzynarodowe  standardy 

rachunkowości  zgodnie z rozporządzeniem  (WE) nr  Parlamentu  
i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego  Standardu Rachunkowości  36 (Dz. Urz. UE 
  z   38).  

43/ Rozporządzenie Komigi (UE)  NR 1375/2013 z dnia 19 grudnia 2013 % zmienigące 
rozporządzenie Komigi  (WE) nr   określone międzynarodowe 
standardy rachunkowości  zgodnie z rozporządzeniem  (WE) nr 1606/2002 Parlamentu 

 i Rady w odmesieniu do Międzynarodowego  Standardu Rachunkowości  39 
(Dz. Urz. UE L 346 z   str. 42). 

44/ Rozporządzenie Komisji (UE)  NR  z dnia 13 czerwca 2014 r. zmieniające 
 (WE) nr  przyjmujące określone międzynarodowe  standardy 

rachunkowości  zgodnie z rozporządzeniem (WE)  nr  Parlamentu Europejskiego 
i Rady w odniesieniu do interpretacji 21 Komitetu ds. Interpretacji  
Sprawozdawczości  Finansowej (Dz. Urz. UE  175 z 14.06.2014 %, str. 9). 

45/ Rozporządzenie Komisji  (UE) NR 1361/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające 
rozporządzenie  (WE) nr  przyjmujące okreśione międzynarodowe  standardy 
rachunkowości  zgodnie z rozporządzeniem  (WE) nr  Parlamentu Europejskiego 
i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości  Finansowej 
3 i 13 oraz Międzynarodowego  Standardu Rachunkowości  40 (Dz. Urz. UE L 365 z 

 str. 120). 

46/ Rozporządzenie Komigi  (UE) 2015/28 z dnia 17 grudnia 2014 % zmienigące 
rozporządzenie  (WE) nr   określone   standardy 
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rachunkowości  zgodnie z rozporządzeniem  (WE) nr  Parlamentu Europejskiego 
i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości  Finansowej 
2, 3 i 8 oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości   24 i 38 (Dz. Urz. UE L 

 r., str. 1). 

47/ Rozporządzenie Komisji  (UE) 2015/29 z dnia 17 grudnia 2014 r.. zmieniające 
rozporządzenie  (WE) nr  przyjmujące określone międzynarodowe  standardy 
rachunkowości  zgodnie z rozporządzeniem  (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego  Standardu Rachunkowości   (Dz. Urz. UE 
L 5 z 09.01.2015%, str. 11). 

19. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych  rewidentach i ich samorz ądzie,  podmiotach 
uprawionych do badania sprawozda ń  finansowych oraz o nadzorze publicznym 
(Dz. U. z 2015%, poz. 1011). 

Art. I  2; art. 47 - 49; art. 56 -90. 

20. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o  praniu pieniędzy  oraz 
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014  poz. 455, z pó żn.  zm.). 

Art. 1 - 37a. 

21. Ustawa z dnia 30  1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015, 
poz. 747 t j . ) . 

Art. 1, art. 3, art.  

22. Ustawa z dnia 26 pa ździernika  2000 r. o  towarowych (Dz. U. z 2014  poz. 
  z pó źn.  zm.).  

Art. 1  a. 

23. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015. 613 t j . ) . 
Art.  art.  art. 21;  185. 

24. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób  prawnych 
(Dz. U. z 2014  Nr 851, z pó żn.  zm.). 

Art. 1 - 11. 

25. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób  fizycznych 
(Dz. U. z 2012  poz. 361,  zm.). 

Art. 1 -9a. 

26. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków  i darowizn (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 86 t. j . z pó źn.  zm.). 

Art. 1 -4a. 

27. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar ów  i  (Dz. U. z  %, 
Nr 177, poz. 1054, zp ó źn.  zm.). 

Art. 1-4; art. 43-44. 

28. Ustawa z dnia 9 wrze śnia  2000 r. o podatku od czynności  cywilnoprawnych 
(Dz.  z 2015, poz. 626 t.j.). 
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Art.   5: art. 9. 

29. Ustawa  dnia 27 lipca   - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 826, 
z pó źn.  zm.). 

Art.  art. 9; art. 18. 

30. Ustawa z dnia 28 lutcgo 2003 r.  Praw o  i  (Dz. U. z  
poz. 233  z pó źn.  zm.). 

Art.   art. 20-21; art.    art. 112. 

 




