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Sankcje administracyjne 

i postępowania sankcyjne

Anna Romanowska - Zielonka

Departament Prawny

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
18 maja 2017 r.

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. 

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


Sankcje administracyjne - emitent

Informacje bieżące – sankcje prawie bez zmian (art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie):

• wykluczenie (teraz tylko bezterminowo) papierów wartościowych z obrotu na 
rynku regulowanym albo

• kara pieniężna do 1 000 000 zł albo

• obie sankcje łącznie
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Sankcje administracyjne 
– emitent cd.

Informacje okresowe (art. 96 ust. 1e (+ ust. 1f i ust. 1g) ustawy o ofercie)

• wykluczenie papieró w wartoś ciowych z obrotu na rynku regulowanym albo
• kara pienięż na do 5 000 000 zł  albo ró wnowartoś ć  5% rocznego przychodu (jeś li

przekracza ww. kwotę ) albo 
• obie sankcje ł ącznie
• albo zamiast ww. kar - kara pienięż na do wysokoś ci dwukrotnej kwoty osią gnię tej 

korzyś ci lub straty uniknię tej w wyniku naruszenia obowią zkó w (jeś li jest moż liwe jej 

ustalenie)
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Sankcje administracyjne 
– emitent cd.

W decyzji Komisja może dodatkowo zobowiązać emitenta do 
niezwłocznego opublikowania wymaganych informacji w dwóch 
dziennikach ogólnopolskich lub przekazania ich do publicznej 
wiadomości w inny sposób lub dokonania zmiany informacji w zakresie i 
terminie określonych w decyzji (bez zmian, art. 96 ust. 3 ustawy o ofercie)
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Naruszenie obowiązków przez emitenta 
– sankcje maksymalne na członków 

zarządu / rad nadzorczych

Czł onkowie zarzą du (nie tylko 

za raż ą ce)

Czł onkowie rady nadzorczej 
(tylko za raż ą ce)

Informacje bież ą ce 100 000 zł  (art. 96 ust. 6 pkt 1 

ustawy o ofercie) 

50 000 zł  (art. 96 ust. 6a pkt 1 ustawy 

o ofercie) 

Informacje okresowe 1 000 000 zł  (art. 96 ust. 6 pkt 2 

ustawy o ofercie)

100 000 zł  (art. 96 ust. 6a pkt 2 

ustawy o ofercie) 

12 miesię cy na nał oż enie kary 
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Przekazanie do publicznej 
wiadomości treści decyzji

–
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Informacje bież ą ce – art. 96 ust. 10 ustawy o ofercie

Uprawnienie KNF

Informacje okresowe i kary na czł onkó w zarzą du i rad nadzorczych - art. 96 ust. 10a – 10c 

ustawy o ofercie

• Obowią zek KNF (treś ć rozstrzygnię cia, rodzaj i charakter naruszenia, imię  i nazwisko osoby fizycznej 
lub firma (nazwa) innego podmiotu, zł oż enie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, treś ć  ostatecznego 
rozstrzygnię cia)

• Moż liwoś ć  opó ź nienia przekazania informacji 
• Moż liwoś ć niewskazywania osoby fizycznej / innego podmiotu
• Dostę pne na stronie internetowej KNF przez 5 lat (imię  i nazwisko osoby fizycznej 

– rok)
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Rozporządzenie MAR
i Dyrektywa MAD II

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o 
obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych 

ustaw (ustawa dostosowują ca przepisy krajowe do Rozporzą dzenia MAR,  

implementują cej Dyrektywę  MAD II)

• Art. 1 ustawy wprowadza zmiany do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi („ustawa o obrocie”); art. 7 ustawy wprowadza zmiany 
do ustawy o ofercie 

• Ustawa weszł a w ż ycie dnia 6 maja 2017 r. (z wyją tkiem niektórych przepisów dot. głównie 

uczestników rynku uprawnień do emisji / platform aukcyjnych – 3 stycznia 2018 r.) 
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Sankcje administracyjne podstawowe
- maksymalne

Emitent – art. 96 ust. 1i oraz ust. 1k ustawy o ofercie

Naruszenia:
• Niezwł oczne przekazywanie informacji poufnych
• Opó ź nianie informacji poufnych
• Podawanie do wiadomoś ci publicznej opó ź nionych informacji poufnych, jeż eli ich poufnoś ć  nie 

jest już  dł uż ej zapewniona (dotyczy to ró wnież  prawdziwych plotek)

Sankcje podstawowe:
• wykluczenie papieró w wartoś ciowych z obrotu na rynku regulowanym / z obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu albo 
• kara pienięż na do 10 364 000 zł  (lub 2% rocznego przychodu - jeś li przekracza ww. kwotę ) albo
• obie sankcje ł ącznie albo
kara pienięż na do wysokoś ci trzykrotnoś ci kwoty osią gnię tej korzyś ci lub straty uniknię tej w 
wyniku naruszenia obowią zkó w (zamiast ww. kar - jeś li jest moż liwe jej ustalenie)

Dotychczas wykluczenie pw z obrotu albo kara do 1 mln zł  albo obie sankcje ł ącznie
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Naruszenie obowiązków przez emitenta 
– sankcje maksymalne na członków 

zarządu / rad nadzorczych

Naruszenia Czł onkowie zarzą du
(nie tylko za raż ą ce)

Czł onkowie rady 
nadzorczej (tylko za 

raż ą ce

Informacje poufne

Opó ź nianie informacji poufnych

Podawanie do wiadomoś ci publicznej 
opó ź nionych informacji poufnych, jeż eli ich 
poufnoś ć  nie jest już  dł uż ej zapewniona 
(dotyczy to ró wnież  prawdziwych plotek)

4 145 600 zł  (art. 96 ust. 

6 pkt 3 ustawy o ofercie) 

100 000 zł  (art. 96 ust. 6a 

pkt 2 ustawy o ofercie) 

Dotychczas 100 000 zł  (tylko za raż ą ce) Brak karalnoś ci
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Sankcje administracyjne 
– maksymalne cd. 
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Manipulacja informacją  przez inną  osobę  niż  dziennikarz  + uzyskiwanie korzyś ci 
mają tkowej z wpł ywu opinii dotyczą cych instrumentó w finansowych lub ich emitentó w 

wyraż anych w ś rodkach masowego przekazu

Przestę pstwo a nie delikt 
administracyjny 

– uchylenie art. 172 ustawy o obrocie (dotychczas kara pienięż na do 200 000 
zł  lub kara pienięż na do wysokoś ci dziesię ciokrotnoś ci uzyskanej korzyś ci 
mają tkowej albo obie te kary ł ącznie)

Naruszenia emitentó w zwią zane z programem odkupu i stabilizacją  

500 000 zł (art. 173 ust. 1 ustawy o obrocie)

Dotychczas 1 000 000 zł

Dokonywanie transakcji w okresie zamknię tym – art. 174 ustawy o obrocie

2 072 800 zł

Albo kara pienięż na do wysokoś ci trzykrotnoś ci kwoty osią gnię tej korzyś ci lub straty 
uniknię tej w wyniku naruszenia (jeś li jest moż liwe jej ustalenie) 

Dotychczas 200 000 zł
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Sankcje administracyjne 
– maksymalne cd. 

Naruszenia zwią zane z obowią zkami:
• osó b peł nią cych obowią zki zarzą dcze i osó b blisko z nimi zwią zanych

powiadamiania emitenta i organ nadzoru o zawieranych transakcjach
• osó b peł nią cych obowią zki zarzą dcze powiadamiania osó b blisko z nimi zwią zanych 

o ciążących na nich obowią zkach zwią zanych z zawieranymi transakcjami
art. 175 ust. 1 ustawy o obrocie

Osoby fizyczne 2 072 800 zł

Inne podmioty 4 145 600 zł

Albo kara pienięż na do wysokoś ci trzykrotnoś ci kwoty osią gnię tej korzyś ci lub straty 
uniknię tej w wyniku naruszenia (jeś li jest moż liwe jej ustalenie) 

Dotychczas tylko insiderzy– (brak obowią zkó w i karalnoś ci 
osó b blisko zwią zanych)

100 000 zł
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Sankcje administracyjne 
– maksymalne cd.

Naruszenia zwią zane z obowią zkami emitenta w zakresie:
• podawania do publicznej wiadomoś ci informacji otrzymanych od osó b peł nią cych 

obowią zki zarzą dcze i osó b blisko z nimi zwią zanych o zawieranych transakcjach 
• powiadamiania na piś mie osó b peł nią cych obowią zki zarzą dcze o ich obowią zkach 

zwią zanych z zawieraniem transakcji
• sporzą dzania listy osó b peł nią cych obowią zki zarzą dcze i osó b blisko z nimi 

zwią zanych
art. 175 ust. 1 ustawy o obrocie

4 150 000 zł  

Albo kara pienięż na do wysokoś ci trzykrotnoś ci kwoty osią gnię tej korzyś ci lub straty 
uniknię tej w wyniku naruszenia (jeś li jest moż liwe jej ustalenie) 

Dotychczas wykluczenie papieró w wartoś ciowych z obrotu albo kara pienięż na do 1 000 000 zł  albo obie kary ł ącznie
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Sankcje administracyjne 
– maksymalne cd.

Naruszenia zwią zane z obowią zkami emitenta w zakresie prowadzenia list osó b 
mają cych dostę p do informacji poufnych – art. 176 ust. 1 i ust. 4 ustawy o obrocie

Emitent 4 145 600 zł  (lub 2% rocznego przychodu)

albo kara pienięż na do wysokoś ci trzykrotnoś ci kwoty osią gnię tej korzyś ci lub straty 
uniknię tej w wyniku naruszenia (jeś li jest moż liwe jej ustalenie) 

Dotychczas wykluczenie papieró w wartoś ciowych z obrotu albo kara pienięż na do 1 000 000 zł  albo obie kary ł ącznie

Naruszenie ww. obowią zkó w przez emitenta (nie tylko za raż ą ce) – art. 176 ust. 2 ustawy o obrocie

Czł onkowie zarzą du
12 miesię cy na nałoż enie kary

2 072 800 zł  

Dotychczas kara do 100 000 zł  i tylko za raż ą ce naruszenia
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Przekazanie do publicznej 
wiadomości treści decyzji

• Uprawnienie KNF

• Za naruszenia MAR

• W zakresie i sposób określony w art. 34 MAR
art. 24a ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
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Przesłanki wymiaru kary (katalog otwarty)
– art. 96 ust. 1h, art. 97 ust. 1g ustawy o ofercie (w post. dot. informacji bież ą cych, okresowych i poufnych, 

progów, wezwań); art. 176f odsyła do art. 31 ust. 1 MAR (w post. dot. programów odkupu i stabilizacji, 
okresów zamknię tych, transakcji wykonywanych przez osoby pełnią ce obowią zki zarzą dcze i osoby blisko 

zwią zane, list dostę pu do informacji poufnych) 

• Waga naruszenia i czas jego trwania

• Przyczyny naruszeni a (stopi eń odpowi edzi al noś ci osoby odpowi edzi al nej za naruszeni e– art. 31

ust. 1 lit. b MAR)

• Sytuacja finansowa podmiotu, na któ ry nakł adana jest kara

• S kal a korzyś ci uzyskanych l ub strat uni knię tych przez podmi ot, któ ry dopuś cił się naruszeni a
(lub podmiot dział ają cy w jego imieniu lub interesie) – o ile moż na tę skalę ustalić

• Straty poniesione przez osoby trzecie w zwią zku z naruszeniem, o ile moż na te straty ustalić

• G otowoś ć podmi otu dopuszczają cego się naruszeni a do wspó ł pracy z K omi sją podczas
wyjaś niania okolicznoś ci naruszenia

• U przedni e naruszeni a (przepi só wustawy o oferci e, a takż ebezpoś redni o stosowanych aktó w
prawa U nii E uropej ski ej, regul ują cych f unkcj onowani e rynku kapi tał owego– art. 96 ust. 1h ustawy o

ofercie), popeł nione przez podmiot, na któ ry nakł adana jest kara

• Ś rodki zastosowane przez osobę odpowi edzi al ną za naruszeni e w cel u zapobi eż eni a
powtó rnemu naruszeniu (art. 31 ust. 1 lit. g MAR)
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Przesłanki wymiaru kary 
– dotychczasowa praktyka

• Brak ustawowych przesł anek wymiaru kary (uznanie administracyjne)

• Luz decyzyjny pozwala na zindywidualizowanie kary i miarkowanie jej wysokoś ci w 
zależ noś ci od okolicznoś ci konkretnego przypadku

• Organ zobowią zany jest do dział ania w granicach prawa, przy uwzglę dnieniu interesu 
społ ecznego i sł usznego interesu obywateli 

• Obowią zek wskazania motywó w decydują cych o zastosowaniu sankcji i jej wysokoś ci

• Przesł anki wyprowadzone z zasad demokratycznego państwa prawa i zasad ogó lnych 
postę powania, nakazują cych zachowanie racjonalnoś ci dział ań Komisji i 
sprawiedliwoś ci reakcji nadzorczej wobec przypadkó w naruszeń

• Przesł anki ugruntowane w orzecznictwie są dó w administracyjnych 
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Przesłanki wymiaru kary 
– dotychczasowa praktyka cd. 

Zasada subsydiarnoś ci i proporcjonalnoś ci

• zastosowanie takich ś rodkó w, któ re bę dą  odpowiednie i konieczne do osią gnię cia 
uprawnionego celu

• obowią zek zastosowaniaś rodka najmniej uciąż liwego 
• obowią zek uwzglę dnienia sytuacji finansowej strony postę powania

Waga i rodzaj naruszenia, charakter naruszanego dobra

• kara musi być  adekwatna do wagi naruszenia prawa

Ewentualne skutki naruszenia

Stopień naruszenia 

• charakter jednorazowy / wielokrotny
• czas trwania naruszenia

Okolicznoś ci popeł nienia deliktu

• przyczyny naruszenia / przyczynienie się  strony postę powania
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Przesłanki wymiaru kary 
– dotychczasowa praktyka cd. 

Uprzednie naruszenia o podobnym charakterze

Cele nadzoru nad rynkiem kapitał owych, cele naruszonej regulacji

Prawidł owe funkcjonowanie rynku, jego stabilnoś ć , bezpieczeństwo, 
transparentnoś ć , ochrona interesó w uczestnikó w rynku 

Funkcje kary

Prewencja indywidualna i ogó lna, funkcja dyscyplinują co - represyjna

Wspó ł praca z KNF podczas wyjaś niania okolicznoś ci naruszenia

Podję cie ś rodkó w mają cych na celu uniknię cie podobnych nieprawidł owoś ci
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Środki nadzorcze

W przypadku stwierdzenia naruszenia Komisja moż e (w formie decyzji):

• nakazać podmiotowi, któ ry dopuś cił  się  naruszenia zaprzestania dalszego 
naruszania

• zobowią zać we wskazanym terminie podmiot, któ ry dopuś cił  się  naruszenia do 
podję cia dział ań, któ re mają  zapobiec naruszaniu przepisó w w przyszł oś ci

bez wzglę du na zastosowanie innych sankcji (art. 176c ustawy o obrocie,  art. 96 ust. 17 ustawy o 

ofercie)

Komisja lub jej upoważ niony przedstawiciel moż e:

• wydać  zalecenia w stosunku do emitenta w celu zaprzestania naruszania 
obowią zkó w informacyjnych (zalecenia nie przybierają  formy decyzji; art. 68 ust. 6 ustawy o ofercie)
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Sankcje administracyjne dodatkowe 
- maksymalne cd.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisó w (w zakresie dot. informacji poufnych, programó w odkupu i 

stabilizacji, prowadzenia list dostę pu do informacji poufnych) przez osobę  prawną  lub j.o. nieposiadają cą
osobowoś ci prawnej Komisja moż e (art. 96 ust. 18 ustawy o ofercie, art. 176d ust. 1 ustawy o obrocie):

zakazać osobie fizycznej, do któ rej obowią zkó w należ y zapewnienie przestrzegania przez 
emitenta odpowiednich przepisó w, zawierania na rachunek wł asny lub na rachunek osoby 
trzeciej, transakcji, któ rych przedmiotem są  instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu 
na rynku regulowanym lub wprowadzone do obrotu w ASO, na czas okreś lony, 
nieprzekraczają cy 5 lat

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisó w (w zakresie dot. okresó w zamknię tych, transakcji wykonywanych 

przez os. peł n. obowią zki zarzą dcze i osoby blisko zwią zane) przez osobę  fizyczną  Komisja moż e (art. 96 ust. 19 ustawy o 

ofercie, art. 176d ust. 2 ustawy o obrocie):

zakazać tej osobie fizycznej zawierania na rachunek wł asny lub na rachunek osoby trzeciej, 
transakcji, któ rych przedmiotem są  instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym lub wprowadzone do obrotu w ASO, na czas okreś lony, nieprzekraczają cy 5 lat
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Sankcje karne – art. 102 ustawy o ofercie

Niewykonywanie lub nienależ yte wykonywanie obowią zkó w, o któ rych mowa w art. 68 
ustawy o ofercie (udzielanie informacji, wyjaś nień, przekazanie dokumentów / innych noś ników informacji na ż ądanie 

KNF)

Czł onkowie zarzą du i rady nadzorczej 
emitenta, pracownicy, syndyk, likwidator, 
zarzą dca ustanowiony w postę powaniu 
restrukturyzacyjnym (emitenta z rynku 
regulowanego, alternatywnego systemu obrotu)

grzywna do 500 000 zł ,
kara ograniczenia wolnoś ci albo 
pozbawienia wolnoś ci do lat 2
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Postępowania sankcyjne 
w aspekcie zmiany przepisów 
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Przepisy przejściowe 
- art. 10 i 11ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy 

o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw 

• Do postę powań wszczę tych i niezakończonych przed dniem wejś cia w ż ycie ustawy 
zmieniają cej stosuje się przepisy dotychczasowe

• Za zachowania zaistniał e przed dniem wejś cia w ż ycie ustawy zmieniają cej (stanowią ce 

naruszenie przepisów ustawy o obrocie i ustawy o ofercie w brzmieniu dotychczasowym), sankcję wymierza się 
według przepisów dotychczasowych, chyba ż e sankcja wymierzana wedł ug przepisó w 
nowych był aby wzglę dniejsza dla strony postę powania 

• Do zachowań stanowią cych manipulację , o któ rej mowa w art. 39 ust. 2 pkt 4 lit. b lub 
pkt 8 ustawy o obrocie w brzmieniu dotychczasowym (manipulacja informacją przez inną osobę niż dziennikarz  + 

uzyskiwanie korzyści majątkowej z wpływu opinii dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów wyrażanych w środkach masowego przekazu), 
lub polegają cych na wejś ciu w porozumienie mają ce na celu dokonanie takiej manipulacji, 
zaistniał ych przed dniem wejś cia w ż ycie ustawy, stosuje się  zasady odpowiedzialnoś ci w 
brzmieniu dotychczasowym (tj. sankcja administracyjna a nie karna)
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Postępowania sankcyjne 
w aspekcie zmiany przepisów 

• Manipulacja informacją – odpowiedzialność administracyjna

• Transakcje osób blisko związanych a odpowiedzialność osób 
zarządzających – depenalizacja

• Dokonywanie transakcji w okresie zamkniętym dla informacji 
poufnych – depenalizacja 
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Dziękuję za uwagę
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