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 MARSZAŁEK SEJMU 
 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Pan 
Bogdan BORUSEWICZ 
MARSZAŁEK SENATU 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Zgodnie z art. 122 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 62 Regulaminu 
Sejmu mam zaszczyt przesłać Panu do rozpatrzenia przez Senat, uchwaloną przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej na 49. posiedzeniu w dniu 10 września 2009 r. uchwałę  

w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 4 września 2008 r. 
o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz 
niektórych innych ustaw. 
Zgodnie z art. 62 ust. 1 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przesyłam także 

uzasadnienie konieczności wprowadzenia tych zmian. 
 

Łączę wyrazy szacunku 
 
 (-) Bronisław Komorowski 
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UCHWAŁA 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

 

z dnia 10 września 2009 r. 

 

w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 4 września 2008 r.  

o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw 

 

Na podstawie art. 122 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z art. 58 

regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, uchwala się co następuje:  

w ustawie z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi oraz niektórych innych ustaw:  

1) w art. 1 w pkt 37 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Akcjonariuszami Krajowego Depozytu mogą być: spółki prowadzące giełdę, 

spółki prowadzące rynek pozagiełdowy, firmy inwestycyjne, banki, Skarb 

Państwa, Narodowy Bank Polski, międzynarodowe instytucje finansowe, 

których członkiem jest Rzeczpospolita Polska, a także osoby prawne lub inne 

jednostki organizacyjne, które prowadzą działalność w zakresie rejestrowania 

papierów wartościowych, rozliczania lub rozrachunku transakcji zawieranych w 

obrocie papierami wartościowymi lub organizowania rynku regulowanego, 

posiadające siedzibę na terytorium państwa członkowskiego lub państwa 

należącego do OECD i podlegające nadzorowi właściwego organu nadzoru tego 

państwa.”,”; 

2) skreśla się art. 19.  

  MARSZAŁEK SEJMU 

 

  (-) Bronisław Komorowski 



UZASADNIENIE 

do uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

 

z dnia 10 września 2009 r. 

 

w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 4 września 2008 r.  

o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw 

 

Wyrokiem z dnia 16 lipca 2009 r. (sygn. akt Kp 4/08) opublikowanym w Monitorze 

Polskim Nr 46, poz. 683 Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 19 w związku z art. 1 pkt 37 

lit. a ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi oraz niektórych innych ustaw: 

1) jest niezgodny z art. 227 ust. 1 w związku z art. 2 oraz z art. 21 ust. 1 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) nie jest niezgodny z art. 7, art. 9 oraz art. 91 ust. 1 i 2 Konstytucji. 

W wyroku tym Trybunał stwierdził jednocześnie, że art. 19 w związku z art. 1 pkt 37 

lit. a ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi oraz niektórych innych ustaw nie jest nierozerwalnie związany z całą ustawą. 

 W tej sytuacji Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 122 ust. 4 zd. 

drugie Konstytucji, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu, pismem z dnia 4 września  

2009 r. skierował do Sejmu tekst ustawy „w celu usunięcia (w nim) niezgodności” 

wynikających z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.  

 Na podstawie art. 58 regulaminu Sejmu uchwała Sejmu uwzględnia konsekwencje 

tego orzeczenia, w zakresie w jakim stwierdza ono niezgodność z Konstytucją art. 19 ustawy 

z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz 

niektórych innych ustaw, poprzez pominięcie tego przepisu w tekście ustawy.  

 Uchwała przewiduje również nową redakcję art. 1 pkt 37 lit. a ustawy nowelizującej, 

w zakresie dotyczącym dodania Narodowego Banku Polskiego, ze względu na ścisłe 

powiązanie korygowanego przepisu ze skreślanym art. 19, co wynika z uzasadnienia 

przedmiotowego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.  

 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


