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Stare rozporządzenie Nowe rozporządzenie 

Postanowienia ogólne 

brak w starym rozporządzeniu  Par. 2 ust. 2 „2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje 
się do informacji bieżącej, w przypadku gdy 
informacja ta została już przekazana do publicznej 
wiadomości jako informacja poufna w rozumieniu 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 
nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć 
na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 
2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. 
UE L 173 z 12.06.2014, str. 1, z późn. zm.), nawet 
wówczas gdy treść przekazanej informacji poufnej nie 
zawiera wszystkich informacji wymaganych dla 
raportu bieżącego, określonych w rozporządzeniu.” 

Definicje 

brak w starym rozporządzeniu Par. 2 pkt 9 „9) rozporządzeniu w sprawie 
rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego – 
rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu 
państwa, budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego, jednostek budżetowych, 
samorządowych zakładów budżetowych, 
państwowych funduszy celowych oraz państwowych 
jednostek budżetowych mających siedzibę poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 
1911)” 

brak w starym rozporządzeniu Par. 2 pkt 10 „10) rozporządzeniu w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych – rozumie się przez to 
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 
2018 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz. 
U. poz. 268);” 

brak w starym rozporządzeniu Par. 2 pkt 11 „11) rozporządzeniu w sprawie zakresu 
informacji wykazywanych w sprawozdaniu 
finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych – 
rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie 
zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu 
finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych 
(Dz. U. poz. 2051);” 

brak w starym rozporządzeniu Par. 2 pkt 12 „12) rozporządzeniu 1893/2006 – 
rozumie się przez to rozporządzenie (WE) nr 
1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji 
działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre 
rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin 
statystycznych (Dz. Urz. UE L 393 z 30.12.2006, str. 1, 
z późn. zm.);” 

Par. 2 pkt 4 „4) ustawie Prawo bankowe — rozumie 
się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. — 
Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z 

usunięto 
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późn.zm.6))” 

Par. 2 pkt 15 „15) funduszu sekurytyzacyjnym - 
rozumie się przez to fundusz, o którym mowa w art. 
183 fundusz inwestycyjny zamknięty jako fundusz 
sekurytyzacyjny ustawy o funduszach;” 

usunięto 

Par. 2 pkt 16 „16) funduszu aktywów niepublicznych - 
rozumie się przez to fundusz, o którym mowa w art. 
196 fundusz inwestycyjny zamknięty lub 
specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty jako 
fundusze aktywów niepublicznych ustawy o 
funduszach;” 

usunięto 

Par. 2 pkt 23 „23) jednostce zależnej, w przypadku 
emitenta będącego funduszem - rozumie się przez to 
spółkę, w której fundusz sprawuje kontrolę sam lub z 
innymi podmiotami, a w szczególności: 
a) ma prawo wykonywania bezpośrednio lub 
pośrednio większości ogólnej liczby głosów w organie 
tej spółki, także na podstawie porozumień z innymi 
uprawnionymi do głosu, wykonującymi swe prawa 
głosu zgodnie z wolą funduszu, lub 
b) jest uprawniony do kierowania polityką finansową i 
operacyjną tej spółki samodzielnie lub przez 
wyznaczone przez siebie osoby lub podmioty na 
podstawie umowy zawartej z innymi uprawnionymi 
do głosu, posiadającymi, na podstawie statutu lub 
umowy spółki, łącznie z funduszem, większość 
ogólnej liczby głosów w jej organie, lub 
c) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania 
większości członków organów zarządzających, 
nadzorczych lub administrujących tej spółki, lub 
d) jest udziałowcem podmiotu, którego członkowie 
zarządu w poprzednim roku obrotowym, w okresie 
bieżącego roku obrotowego i do czasu sporządzenia 
sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy, 
stanowią jednocześnie więcej niż połowę składu 
zarządu tej spółki; 

Par. 2 pkt 26 „26) jednostce zależnej, w przypadku 
emitenta będącego funduszem – rozumie się przez to 
spółkę, w której fundusz sprawuje kontrolę sam lub z 
innymi podmiotami, a w szczególności: 
a) ma prawo wykonywania bezpośrednio lub 
pośrednio większości ogólnej liczby głosów w organie 
tej spółki, także na podstawie porozumień z innymi 
uprawnionymi do głosu, wykonującymi prawa głosu 
zgodnie z wolą funduszu, lub 
b) jest udziałowcem tej spółki i jest uprawniony do 
kierowania polityką finansową i operacyjną tej spółki 
osobiście lub przez wyznaczone przez siebie osoby lub 
podmioty na podstawie umowy zawartej z innymi 
uprawnionymi do głosu, posiadającymi, na podstawie 
statutu lub umowy spółki, łącznie z funduszem, 
większość ogólnej liczby głosów w jej organie, lub 
c) jest udziałowcem tej spółki i jest uprawniony do 
powoływania lub odwoływania większości członków 
organów zarządzających, nadzorujących lub 
administrujących tej spółki, lub 
d) jest udziałowcem spółki, której więcej niż połowę 
składu organów zarządzających, nadzorujących lub 
administrujących w poprzednim roku obrotowym, w 
ciągu bieżącego roku obrotowego lub do czasu 
sporządzenia sprawozdania finansowego za bieżący 
rok obrotowy stanowią osoby powołane do pełnienia 
tych funkcji w rezultacie wykonywania przez fundusz 
prawa głosu w organach tej spółki, chyba że inna 
jednostka lub osoba ma w stosunku do tej spółki 
prawa, o których mowa w lit. a, c lub e, lub 
e) jest udziałowcem tej spółki uprawnionym do 
kierowania polityką finansową i operacyjną tej spółki, 
na podstawie umowy zawartej z tą spółką albo 
statutu lub umowy tej spółki;” 

brak w starym rozporządzeniu Par. 2 pkt 19 „19) alternatywnej spółce inwestycyjnej 
– rozumie się przez to alternatywną spółkę 
inwestycyjną w rozumieniu ustawy o funduszach;” 

brak w starym rozporządzeniu Par. 2 pkt 22 „22) emitencie działającym w przemyśle 
wydobywczym – rozumie się przez to: 
a) jednostkę działającą w przemyśle wydobywczym, o 
której mowa w art. 63e pkt 1 ustawy o rachunkowości 
– w przypadku emitenta z siedzibą lub miejscem 
sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, 
b) jednostkę prowadzącą działalność określoną na 
podstawie obowiązującej w państwie siedziby 
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emitenta klasyfikacji działalności gospodarczej, 
odpowiadającej rodzajom działalności gospodarczej 
wymienionym w sekcji В działy 05-08 załącznika I do 
rozporządzenia 1893/2006 – w przypadku emitenta z 
siedzibą lub miejscem sprawowania zarządu w 
państwie innym niż Rzeczpospolita Polska;” 

brak w starym rozporządzeniu Par. 2 pkt 23 „23) emitencie zajmującym się wyrębem 
lasów pierwotnych – rozumie się przez to: 
a) jednostkę zajmującą się wyrębem lasów 
pierwotnych, o której mowa w art. 63e pkt 2 ustawy 
o rachunkowości – w przypadku emitenta z siedzibą 
lub miejscem sprawowania zarządu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
b) jednostkę prowadzącą działalność określoną na 
podstawie obowiązującej w państwie siedziby 
emitenta klasyfikacji działalności gospodarczej, 
odpowiadającej rodzajom działalności gospodarczej 
wymienionym w sekcji A w dziale 02, w grupie 02.2 
załącznika I do rozporządzenia 1893/2006, na 
obszarze lasu pierwotnego w rozumieniu art. 63e pkt 
3 ustawy o rachunkowości – w przypadku emitenta z 
siedzibą lub miejscem sprawowania zarządu w 
państwie innym niż Rzeczpospolita Polska;” 

Par. 2 pkt 30 „30) osobie zarządzającej - rozumie się 
przez to: 
a) osoby mające istotny wpływ na zarządzanie 
emitentem, a w szczególności: członka zarządu, osobę 
wchodzącą w skład organu administracyjnego, osobę 
pełniącą obowiązki członka zarządu, kuratora, członka 
zarządu komisarycznego, syndyka oraz zarządcę 
ustanowionego w postępowaniu upadłościowym lub 
likwidatora - w przypadku emitenta będącego 
przedsiębiorcą, 
b) członka zarządu, osobę pełniącą obowiązki członka 
zarządu, skarbnika, sekretarza jednostki, kuratora, 
członka zarządu komisarycznego, likwidatora lub 
osobę pełniącą funkcję odpowiadającą funkcji członka 
zarządu, skarbnika lub sekretarza tej jednostki - w 
przypadku emitenta będącego jednostką samorządu 
terytorialnego, 
c) ministra lub inne osoby, w których kompetencjach 
leży podejmowanie decyzji lub nadzór nad realizacją 
wypełniania zobowiązań wynikających z emitowanych 
przez dane państwo papierów wartościowych, 
d) osoby mające istotny wpływ na działalność 
funduszu, w szczególności na decyzje inwestycyjne, w 
tym: członka zarządu, osobę pełniącą obowiązki 
członka zarządu, prokurenta, kuratora, członka 
zarządu komisarycznego lub prokurenta towarzystwa 
funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem, 
likwidatora, osoby podejmujące decyzje 
inwestycyjne, także na podstawie zlecenia 
zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub 
jego częścią, oraz członków zarządu lub osoby 
pełniące obowiązki członka zarządu podmiotów, o 
których mowa w art. 46 zlecanie zarządzania 
portfelem inwestycyjnym funduszu ust. 1-3 ustawy o 

Par. 2 pkt 30 „30) osobie zarządzającej – rozumie się 
przez to: 
a) członka zarządu, osobę wchodzącą w skład organu 
administrującego, osobę pełniącą obowiązki członka 
zarządu, kuratora, członka zarządu komisarycznego, 
syndyka oraz zarządcę ustanowionego w 
postępowaniu upadłościowym, zarządcę 
ustanowionego w postępowaniu restrukturyzacyjnym 
lub likwidatora – w przypadku emitenta będącego 
przedsiębiorcą, 
b) członka zarządu, osobę pełniącą obowiązki członka 
zarządu, wójta (burmistrza, prezydenta miasta), 
kuratora, członka zarządu komisarycznego, 
likwidatora lub osobę pełniącą funkcję 
odpowiadającą funkcji członka zarządu, wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta) – w przypadku 
emitenta będącego jednostką samorządu 
terytorialnego, 
c) ministra lub inne osoby, w których kompetencji 
leży podejmowanie decyzji lub nadzór nad realizacją 
wypełniania zobowiązań wynikających z emitowanych 
przez dane państwo papierów wartościowych, 
d) członka zarządu, osobę pełniącą obowiązki członka 
zarządu, prokurenta lub kuratora towarzystwa 
funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem, 
likwidatora, osoby podejmujące decyzje 
inwestycyjne, także na podstawie zlecenia 
zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub 
jego częścią, oraz członków zarządu lub osoby 
pełniące obowiązki członka zarządu podmiotów, o 
których mowa w art. 46 ust. 1–3a ustawy o 
funduszach – w przypadku emitenta będącego 
funduszem;” 
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funduszach - w przypadku emitenta będącego 
funduszem;” 

Par. 2 pkt 27 i 28 „27) wspólniku jednostki 
współzależnej - rozumie się przez to wspólnika 
jednostki współzależnej w rozumieniu 
obowiązujących emitenta przepisów o 
rachunkowości; 
28) znaczącym inwestorze - rozumie się przez to 
znaczącego inwestora w rozumieniu obowiązujących 
emitenta przepisów o rachunkowości;” 

usunięto 

Par. 2 pkt 31 „31) osobie nadzorującej - rozumie się 
przez to: 
a) członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, 
osobę wchodzącą w skład organu administrującego 
lub członka innego organu, powołanego w podmiocie 
w celu nadzorowania jego prawidłowego działania - w 
przypadku emitenta będącego przedsiębiorcą, 
b) przewodniczącego rady jednostki lub osobę 
pełniącą funkcję odpowiadającą funkcji 
przewodniczącego rady tej jednostki - w przypadku 
emitenta będącego jednostką samorządu 
terytorialnego, 
c) członka rady nadzorczej towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych zarządzającego emitentem - w 
przypadku emitenta będącego funduszem;” 

Par. 2 pkt 31 „31) osobie nadzorującej – rozumie się 
przez to: 
a) członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, 
osobę wchodzącą w skład organu administrującego 
lub członka innego organu, powołanego w podmiocie 
w celu nadzorowania jego prawidłowego działania, 
b) przewodniczącego rady jednostki lub osobę 
pełniącą funkcję odpowiadającą funkcji 
przewodniczącego rady tej jednostki – w przypadku 
emitenta będącego jednostką samorządu 
terytorialnego, 
c) członka rady nadzorczej towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych zarządzającego emitentem – w 
przypadku emitenta będącego funduszem;” 
 

Par. 2 pkt 33 „33) ratingu - rozumie się przez to ocenę 
ryzyka inwestycyjnego związanego z określonymi 
papierami wartościowymi lub zdolnością emitenta do 
terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań, 
dokonywaną przez wyspecjalizowaną instytucję;” 

usunięto  

Par. 2 pkt 41-45, 49 usunięto 

Raporty bieżące - konieczność puszczenia raportu informującego o: 

nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a 
także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego 
ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o 
znacznej wartości, przez emitenta lub jednostkę od 
niego zależną, pod warunkiem że wartość hipoteki, 
zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego 
na aktywach o znacznej wartości stanowi co najmniej 
100 % wartości aktywów o znacznej wartości, na 
której zostało ustanowione to prawo, lub ma wartość 
większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 
1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego 
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, 
obowiązującego w dniu powstania obowiązku 
informacyjnego, w zależności od tego, która z tych 
wartości jest niższa, 
utracie przez emitenta lub jednostkę od niego 
zależną, w wyniku zdarzeń losowych, aktywów o 
znacznej wartości, 

usunięto 
 

zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego 
zależną znaczącej umowy 

usunięto 

spełnieniu się lub niespełnieniu warunku dotyczącego 
zawartej przez emitenta lub jednostkę od niego 
zależną znaczącej umowy warunkowej 

usunięto 

wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy będącej usunięto 
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znaczącą umową w momencie jej wypowiadania lub 
rozwiązywania, zawartej przez emitenta lub 
jednostkę od niego zależną 

nabyciu lub zbyciu przez emitenta lub jednostkę od 
niego zależną papierów wartościowych 
wyemitowanych przez emitenta, 

usunięto 

udzieleniu przez emitenta lub jednostkę od niego 
zależną poręczenia kredytu lub pożyczki lub 
udzieleniu gwarancji, jeżeli wartość poręczenia lub 
gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % 
kapitałów własnych emitenta, 

usunięto 

wszczęciu przed sądem, organem właściwym dla 
postępowania arbitrażowego lub organem 
administracji publicznej postępowania dotyczącego 
zobowiązań lub wierzytelności emitenta lub jednostki 
od niego zależnej, których wartość stanowi 
odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych 
emitenta 

usunięto 

rejestracji przez sąd zmiany wysokości lub struktury 
kapitału zakładowego emitenta 

Usunięto  

emisji obligacji, w przypadku gdy wartość 
emitowanych obligacji przekracza 10 % kapitałów 
własnych emitenta, oraz emisji obligacji zamiennych 
na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz 
obligacji przychodowych 

usunięto 

umorzeniu akcji emitenta usunięto 

podjęciu decyzji o zamiarze połączenia emitenta z 
innym podmiotem 

usunięto  

połączeniu emitenta z innym podmiotem usunięto  

podjęciu decyzji o zamiarze transgranicznego 
połączenia się emitenta z innym podmiotem 

usunięto  

transgranicznym połączeniu się emitenta z innym 
podmiotem 

usunięto  

podjęciu decyzji o zamiarze podziału emitenta usunięto 

podziale emitenta usunięto  

podjęciu decyzji o zamiarze przekształcenia emitenta usunięto  

przekształceniu emitenta usunięto  

wyborze przez właściwy organ emitenta podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, 
z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie 
badania, przeglądu lub innych usług dotyczących 
sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych emitenta 

usunięto  

sporządzeniu prognozy lub szacunków wyników 
finansowych emitenta lub jego grupy kapitałowej, 
jeżeli emitent podjął decyzję o ich przekazaniu do 
wiadomości publicznej 

usunięto  

przyznaniu lub zmianie ratingu dokonanego na 
zlecenie emitenta 

usunięto 

brak w starym rozporządzeniu rejestracji lub odmowie rejestracji przez sąd zmiany 
statutu emitenta 

brak w starym rozporządzeniu wydaniu dokumentów akcji w ramach warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego emitenta 

brak w starym rozporządzeniu podjęciu przez zarząd emitenta uchwały w sprawie 
emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia 
kapitału zakładowego emitenta 
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brak w starym rozporządzeniu zmianie adresu siedziby emitenta lub adresu jego 
strony internetowej 

brak w starym rozporządzeniu  zamieszczeniu na stronie internetowej emitenta 
oświadczenia grupy kapitałowej na temat informacji 
niefinansowych lub sprawozdania grupy kapitałowej 
na temat informacji niefinansowych, sporządzonych 
przez jednostkę dominującą wyższego szczebla, 
zgodnie z art. 69 ust. 5 ustawy o rachunkowości. 

złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, oddaleniu 
wniosku o ogłoszenie upadłości, w przypadku gdy 
majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie 
kosztów postępowania lub w razie stwierdzenia, że 
przedmioty majątkowe wchodzące w skład majątku 
dłużnika są obciążone jakakolwiek formą zastawu lub 
hipoteki, a pozostały jego majątek nie wystarcza 
nawet na zaspokojenie kosztów postępowania, 
ogłoszeniu upadłości, zmianie postanowienia o 
ogłoszeniu upadłości na postanowienie o otwarciu 
postępowania restrukturyzacyjnego, zmianie 
postanowienia o otwarciu postępowania 
restrukturyzacyjnego na postanowienie o ogłoszenie 
upadłości, odrzuceniu wniosku o ogłoszenie 
upadłości, umorzeniu postępowania upadłościowego, 
uchyleniu postępowania upadłościowego, złożeniu 
wniosku restrukturyzacyjnego, odmowie otwarcia 
postępowania restrukturyzacyjnego, otwarciu 
postępowania restrukturyzacyjnego, zatwierdzeniu 
układu, odmowie zatwierdzenia układu, uchyleniu 
układu, umorzeniu postępowania 
restrukturyzacyjnego, umorzeniu prowadzonej 
przeciwko emitentowi egzekucji sądowej lub 
administracyjnej z uwagi na fakt, że z egzekucji nie 
uzyska się sumy większej od kosztów postępowania 
egzekucyjnego, otwarciu postępowania 
likwidacyjnego oraz zakończeniu postępowania 
upadłościowego – w odniesieniu do emitenta lub 
jednostki od niego zależnej 

uprawomocnieniu się postanowienia sądu o 
ogłoszeniu upadłości emitenta, oddaleniu wniosku o 
ogłoszenie jego upadłości, w przypadku gdy majątek 
dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów 
postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie 
tych kosztów, zmianie postanowienia o otwarciu 
postępowania restrukturyzacyjnego na 
postanowienie o ogłoszeniu upadłości emitenta; 

Numeracja raportów 

Par. 6 ust. 1 „Raporty bieżące przekazywane do 
publicznej wiadomości zgodnie z wymogami 
określonymi w rozporządzeniu powinny być 
numerowane w sposób ciągły w danym roku 
kalendarzowym, przy czym numeracja ta powinna 
uwzględniać informacje przekazywane przez emitenta 
na podstawie art. 56 obowiązki emitenta papierów 
wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie 
publicznej.” 
 

Par. 15 ust. 1 „Raporty bieżące przekazywane do 
publicznej wiadomości są numerowane w sposób 
ciągły w danym roku kalendarzowym, przy czym 
numeracja ta uwzględnia informacje przekazywane 
przez emitenta na podstawie art. 17 ust. 1 i art. 19 
ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w 
sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie 
nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i 
dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 
2004/72/WE oraz przepisów ustawy o ofercie 
publicznej.” 

Dodatkowe informacje podlegające obowiązkowi raportowania bieżącego 

Par. 38 ust. 1 pkt 2 „2)w przypadku zamierzonej albo 
dokonanej zmiany statutu - dotychczas obowiązujące 
jego postanowienia, treść proponowanych albo 
dokonanych zmian oraz:  
a) w przypadku gdy w związku ze znacznym zakresem 

usunięto 
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zamierzonych zmian emitent podjął decyzję o 
sporządzeniu projektu nowego tekstu jednolitego 
statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych 
postanowień statutu - treść nowego tekstu 
jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub 
zmienionych postanowień statutu,  
b) w przypadku gdy emitent sporządził tekst jednolity 
statutu uwzględniający jego zmiany - treść tekstu 
jednolitego statutu;” 

Par. 38 ust. 1 pkt 11 „11)  
wszystkie decyzje dotyczące deklaracji wypłat lub 
wstrzymania wypłat zaliczki na poczet 
przewidywanych dywidend oraz wypłat lub 
wstrzymania wypłat dywidend lub odsetek od 
papierów wartościowych;” 

usunięto 

brak w starym rozporządzeniu  Par. 19 ust. 1 pkt 8 „8) treść projektów uchwał, które 
były poddane pod głosowanie a nie zostały podjęte;” 

brak w starym rozporządzeniu Par. 19 ust. 1 pkt 11 „11) informacje o udzieleniu 
przez sąd zabezpieczenia w postaci wstrzymania 
wykonalności uchwał walnego zgromadzenia 
emitenta, obejmujące datę postanowienia, treść 
postanowienia i skutki, jakie wywołuje, oraz o 
uchyleniu zabezpieczenia w postaci wstrzymania 
wykonalności uchwał walnego zgromadzenia 
emitenta, obejmujące datę postanowienia, treść 
postanowienia i skutki, jakie wywołuje;” 

Szczególne przypadki przekazywania raportów bieżących 

- zakończenie subskrypcji lub sprzedaży związanej z 
wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta 
do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i 
przydziałem papierów wartościowych- Par. 33 ust. 1 

- zakończenie subskrypcji lub sprzedaży związanej z 
wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta 
do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i 
przydziałem papierów wartościowych - jak dotychczas 
+ obowiązek poinformowania o sposobie opłacenia 
objętych (nabytych) papierów wartościowych (Par. 16 
ust. 1) 

- w przypadku dopuszczenia papierów wartościowych 
do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych – 
Par. 34 ust 1  

- w przypadku dopuszczenia papierów wartościowych 
do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych 
lub na rynku regulowanym państwa członkowskiego 
innego niż Rzeczpospolita – jak dotychczas + 
obowiązek informowania o komunikacie Krajowego 
Depozytu w sprawie daty rejestracji papierów 
wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku 
oficjalnych notowań lub na rynku regulowanym 
państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita 
Polska (Par. 17 ust. 1) 

- emitent będący funduszem obowiązany jest do 
raportowania informacji, o których mowa w par. 33-
36 oraz 42 

- aktualnie katalog informacji, które muszą 
przekazywać emitenci będący funduszami jest o wiele 
mniejszy, zawarty jest w par. 16-17 oraz 22 nowego 
rozporządzenia  

Brak w starym rozporządzeniu  - w nowym rozporządzeniu zostały dodane 
uregulowania dot. obowiązków informacyjnych 
przekazywanych w formie raportu bieżącego przez 
alternatywne spółki inwestycyjne- zakres tychże 
wskazany jest w par. 5, 16-19 oraz 47 

- emitent będący bankiem przekazuje informacje o 
podjętych przez właściwy organ nadzoru decyzjach 
wymienionych w par. 78 

- zawężony katalog  informacji o podjętych przez 
właściwy organ nadzoru decyzjach, które przekazuje 
emitent będący bankiem: względem pierwotnego 
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brzmienia rozporządzenia pozostał tylko obowiązek 
informowania o ustanowieniu kuratora 
nadzorującego wykonanie programu naprawczego 
oraz ustanowieniu, na czas postępowania 
naprawczego, zarządu komisarycznego 

- emitent będący zakładem ubezpieczeń w 
rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej 
przekazuje informacje określone w par. 79 starego 
rozporządzenia  

- zawężony katalog informacji przekazywanych przez 
zakład ubezpieczeń- względem pierwotnego 
brzmienia rozporządzenia pozostał obowiązek 
raportowania o ustanowieniu u emitenta zarządu 
komisarycznego oraz o zawarciu przez emitenta z 
innym zakładem ubezpieczeń umowy  o przeniesienie 
portfela ubezpieczeń oraz o zatwierdzeniu tej umowy 
przez właściwy organ nadzoru  

Brak w starym rozporządzeniu - w nowym rozporządzeniu zostały dodane 
uregulowania dot. obowiązków informacyjnych 
przekazywanych w formie raportu bieżącego przez 
emitentów będących zakładem reasekuracji- zakres 
tychże wskazany jest w par. 5, 16-19 oraz 57 

- emitent będący jednostką samorządu terytorialnego 
przekazuje informacje wskazane w par. 5, 40-41 oraz 
80  

- zawężony katalog informacji przekazywanych przez 
jednostkę samorządu terytorialnego – określony w 
par. 5, 20-21 oraz 58 (wśród którego są tylko: 
informacja o zniesieniu jednostki samorządu 
terytorialnego, poręczającej za zobowiązania 
wynikające z obligacji, z podaniem podmiotu, który 
przejął ciążące na niej zobowiązania z tytułu 
poręczenia oraz o uchwaleniu budżetu z określeniem 
ogólnej sumy dochodów i planowanych wydatków 
emitenta oraz o sposobie pokrycia deficytu 
budżetowego lub o nieuchwaleniu budżetu w 
terminie do dnia 30 kwietnia danego roku 
budżetowego, z określeniem skutków tego zdarzenia 
dla jednostki samorządu terytorialnego) 

- emitent będący międzynarodową instytucją 
publiczną, do której należy co najmniej jedno 
państwo członkowskie  lub bankiem hipotecznym  
emitującym wyłącznie listy zastawne  jest 
zobowiązany do przekazywania informacji 
wynikających z par. 37-39 oraz 81 ust. 1  

- zawężony katalog informacji, które trzeba 
przekazywać- tylko informacje zawarte w par. 16-17 

- emitent będący bankiem hipotecznym emitującym 
wyłącznie list zastawne jest zobowiązany do 
przekazywania informacji wynikających z par. 81 ust. 
2 

- emitent będący bankiem hipotecznym wg nowego 
brzmienia rozporządzenia ma takie same obowiązki 
jak dotychczas z wyłączeniem informowania o 
zamiarze wprowadzenia do statutu zmiany mającej 
wpływ na prawa posiadaczy listów zastawnych 

Raporty okresowe 

Brak w starym rozporządzeniu  Par 61 ust.1 „§ 61. 1. Emitent działający w przemyśle 
wydobywczym lub zajmujący się wyrębem lasów 
pierwotnych dodatkowo przekazuje sprawozdanie z 
płatności na rzecz administracji publicznej, o którym 
mowa w art. 63f ustawy o rachunkowości. 
2. Emitent, o którym mowa w ust. 1, będący 
jednostką dominującą przekazuje skonsolidowane 
sprawozdanie z płatności na rzecz administracji 
publicznej, o którym mowa w art. 63g ustawy o 
rachunkowości. 
3. Emitent, o którym mowa w ust. 1, może nie 
przekazywać sprawozdania z płatności na rzecz 
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administracji publicznej, jeżeli przekazuje 
skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz 
administracji publicznej. 
4. Emitent będący jednostką dominującą, którego 
jednostka zależna jest jednostką działającą w 
przemyśle wydobywczym lub zajmującą się wyrębem 
lasów pierwotnych, przekazuje skonsolidowane 
sprawozdanie z płatności na rzecz administracji 
publicznej. 
5. Emitent, o którym mowa w ust. 1 i 4, z siedzibą w 
państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita 
Polska sporządza odpowiednio sprawozdanie albo 
skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz 
administracji publicznej, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami państwa siedziby.” 

Zawartość raportu kwartalnego 

Par. 87 ust. 7 pkt 7 „7) wskazanie postępowań 
toczących się przed sądem, organem właściwym dla 
postępowania arbitrażowego lub organem 
administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji 
w zakresie: 
a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo 
wierzytelności emitenta lub jednostki od niego 
zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10 % 
kapitałów własnych emitenta, z określeniem: 
przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu 
sporu, daty wszczęcia postępowania, stron 
wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta, 
b) dwu lub więcej postępowań dotyczących 
zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna 
wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % 
kapitałów własnych emitenta, z określeniem łącznej 
wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań 
oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem emitenta w 
tej sprawie oraz, w odniesieniu do największych 
postępowań w grupie zobowiązań i grupie 
wierzytelności - ze wskazaniem ich przedmiotu, 
wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia 
postępowania oraz stron wszczętego postępowania;” 

Par. 66 ust. 8 pkt 8 „8) wskazanie istotnych 
postępowań toczących się przed sądem, organem 
właściwym dla postępowania arbitrażowego lub 
organem administracji publicznej, dotyczących 
zobowiązań oraz wierzytelności emitenta lub jego 
jednostki zależnej, ze wskazaniem przedmiotu 
postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty 
wszczęcia postępowania, stron wszczętego 
postępowania oraz stanowiska emitenta;” 
 

Par. 87 ust. 7 pkt 9 „9)informacje o udzieleniu przez 
emitenta lub przez jednostkę od niego zależną 
poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu 
gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub 
jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna 
wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi 
równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych 
emitenta, z określeniem: 
a) nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały 
udzielone poręczenia lub gwarancje, 
b) łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w 
całości lub w określonej części została odpowiednio 
poręczona lub gwarantowana, 
c) okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub 
gwarancje, 
d) warunków finansowych, na jakich zostały 
udzielone poręczenia lub gwarancje, z określeniem 
wynagrodzenia emitenta lub jednostki od niego 

Par. 66 ust. 8 pkt 10 „10) informacje o udzieleniu 
przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną 
poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu 
gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub 
jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna 
wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jest 
znacząca, z określeniem: 
a) nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały 
udzielone poręczenia lub gwarancje, 
b) łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w 
całości lub w określonej części została odpowiednio 
poręczona lub gwarantowana, 
c) okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub 
gwarancje, 
d) warunków finansowych, na jakich zostały 
udzielone poręczenia lub gwarancje, ze wskazaniem 
wynagrodzenia emitenta lub jednostki od niego 
zależnej za udzielenie poręczeń lub gwarancji, 
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zależnej za udzielenie poręczeń lub gwarancji, 
e) charakteru powiązań istniejących pomiędzy 
emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyty lub 
pożyczki;” 

e) charakteru powiązań istniejących pomiędzy 
emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyty lub 
pożyczki;” 
 

Brak we wcześniejszym rozporządzeniu  Par. 66 ust. 8 pkt 13 „13) w przypadku emitenta 
będącego alternatywną spółką inwestycyjną – także 
zestawienie lokat oraz zestawienie informacji 
dodatkowych o alternatywnej spółce inwestycyjnej, w 
zakresie odpowiadającym wymogom określonym w 
rozporządzeniu w sprawie zakresu informacji 
wykazywanych w sprawozdaniu finansowym 
alternatywnych spółek inwestycyjnych, jeżeli nie 
zostały zamieszczone w kwartalnym skróconym 
sprawozdaniu finansowym.” 

Raport roczny 

Par. 91 ust. 1 pkt 6 „6) oświadczenie zarządu lub 
osoby zarządzającej stwierdzające, że podmiot 
uprawniony do badania sprawozdań finansowych, 
dokonujący badania rocznego sprawozdania 
finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami 
prawa, wraz z informacją, że podmiot ten oraz biegli 
rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, 
spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i 
niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu 
finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
standardami zawodowymi;” 

Par. 70 ust. 1 pkt 7 „7) informację zarządu, 
sporządzoną na podstawie oświadczenia rady 
nadzorczej lub osoby nadzorującej o dokonaniu 
wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej 
badanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie 
z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury 
wyboru firmy audytorskiej, wraz ze wskazaniem, że: 
a) firma audytorska oraz członkowie zespołu 
wykonującego badanie spełniali warunki do 
sporządzenia bezstronnego i niezależnego 
sprawozdania z badania rocznego sprawozdania 
finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki 
zawodowej, 
b) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z 
rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego 
rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,  
c) emitent posiada politykę w zakresie wyboru firmy 
audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na 
rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot 
powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci 
dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym 
usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia 
przez firmę audytorską;” 

Par. 91 ust. 1 pkt 7 „7) opinię podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o 
badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, 
zawierającą w odniesieniu do sprawozdania z 
działalności emitenta opinię wskazującą, czy 
informacje zawarte w tym sprawozdaniu 
uwzględniają przepisy rozporządzenia i są zgodne z 
informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu 
finansowym, i czy emitent zawarł w oświadczeniu o 
stosowaniu ładu korporacyjnego wszystkie informacje 
określone w ust. 5 pkt 4 lit. a, b, g, j, k oraz l, a w 
odniesieniu do informacji określonych w ust. 5 pkt 4 
lit. c–f, h oraz i, stwierdzającą, czy są one zgodne z 
mającymi zastosowanie przepisami oraz z 
informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu 
finansowym, a także zawierającą oświadczenie tego 
podmiotu, czy w świetle wiedzy o emitencie i jego 
otoczeniu uzyskanej podczas badania stwierdził on w 

Par. 70 ust. 1 pkt 9 „9) sprawozdanie z badania 
rocznego sprawozdania finansowego, sporządzone 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawierające w 
odniesieniu do oświadczenia o stosowaniu ładu 
korporacyjnego opinię wskazującą, czy emitent 
zawarł w tym oświadczeniu wszystkie informacje 
określone w ust. 6 pkt 5, a w odniesieniu do 
informacji określonych w ust. 6 pkt 5 lit. c-f, h oraz i, 
stwierdzającą, czy są one zgodne z mającymi 
zastosowanie przepisami oraz z informacjami 
zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym;” 
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sprawozdaniu z działalności istotne zniekształcenia, a 
w przypadku ich stwierdzenia wskazującą na czym 
polegają te zniekształcenia, oraz raport podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z 
badania rocznego sprawozdania finansowego, przy 
czym: 
a) w przypadku emitenta będącego zakładem 
ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji - dodatkowo 
opinię aktuariusza, jeżeli obowiązek uzyskania takiej 
opinii wynika z odrębnych przepisów, 
b) w przypadku emitenta będącego funduszem - 
dodatkowo oświadczenie depozytariusza o zgodności 
danych dotyczących stanów aktywów funduszu, w 
tym w szczególności aktywów zapisanych na 
rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów 
wartościowych oraz pożytków z tych aktywów 
przedstawionych w sprawozdaniu finansowym, ze 
stanem faktycznym, 
c) w przypadku emitenta będącego funduszem z 
wydzielonymi subfunduszami - opinie i raporty 
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych z badania rocznego połączonego 
sprawozdania finansowego oraz jednostkowych 
sprawozdań finansowych subfunduszy, 
d) (uchylona);” 

Brak w starym rozporządzeniu  Par 70 ust. 1 pkt 8 „8) oświadczenie rady 
nadzorczej lub osoby nadzorującej stwierdzające, że: 
a) są przestrzegane przepisy dotyczące 
powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, 
w tym dotyczące spełnienia przez jego członków 
kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie 
posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w 
której działa emitent oraz w zakresie rachunkowości 
lub badania sprawozdań finansowych – w 
przypadku gdy został powołany komitet audytu, 
b) zostały spełnione warunki określone w 
obowiązujących przepisach umożliwiające 
powierzenie funkcji komitetu audytu radzie 
nadzorczej lub innemu organowi nadzorującemu lub 
kontrolującemu, a członkowie tego organu spełniają 
wymagania przepisów odnośnie niezależności oraz 
posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w 
której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości 
lub badania sprawozdań finansowych, a ponadto, że 
są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania 
rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego lub 
kontrolującego w roli komitetu audytu – w przypadku 
pełnienia obowiązków komitetu audytu przez radę 
nadzorczą lub inny organ nadzorujący lub 
kontrolujący, 
c) komitet audytu albo rada nadzorcza lub inny 
organ nadzorujący lub kontrolujący, w przypadku 
powierzenia temu organowi sprawowania funkcji 
komitetu audytu, wykonywał zadania komitetu 
audytu przewidziane w obowiązujących przepisach;” 

Brak w dotychczasowym rozporządzeniu  Par 70 ust.1 pkt 5 „5) sprawozdanie na temat 
informacji niefinansowych sporządzone zgodnie z 
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wymogami art. 49b ust. 2–8 ustawy o rachunkowości 
– w przypadku emitenta spełniającego kryteria 
określone w art. 49b ust. 1 tej ustawy, który nie 
sporządza oświadczenia na temat informacji 
niefinansowych, o którym mowa w ust. 6 pkt 7;” 
7) w przypadku emitenta, który spełnia kryteria 
określone w art. 49b ust. 1 ustawy o rachunkowości – 
stanowiące wyodrębnioną część tego sprawozdania 
oświadczenie na temat informacji niefinansowych 
sporządzone zgodnie z art. 49b ust. 2–8 ustawy o 
rachunkowości; 
8) wskazanie nazwy i siedziby jednostki dominującej 
wyższego szczebla sporządzającej oświadczenie albo 
sprawozdanie na temat informacji niefinansowych 
obejmujące emitenta i jego jednostki zależne – w 
przypadku określonym w ust. 16.” 

Brak w dotychczasowym rozporządzeniu  Par. 70 ust. 1 pkt 11 „11) informacje określone w art. 
222d ust. 4 pkt 5–9 ustawy o funduszach, jeżeli nie 
zostały zamieszczone w rocznym sprawozdaniu 
finansowym lub sprawozdaniu z działalności emitenta 
– w przypadku emitenta będącego funduszem lub 
alternatywną spółką inwestycyjną;” 

Brak w dotychczasowym rozporządzeniu  Par. 70 ust. 1 pkt 14 „14) ocenę dokonaną przez radę 
nadzorczą lub inny organ nadzorujący wraz z 
uzasadnieniem, dotyczącą sprawozdania z 
działalności emitenta i sprawozdania finansowego w 
zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz 
ze stanem faktycznym.” 

Par. 91 ust. 1 pkt 5 „5) wskazanie postępowań 
toczących się przed sądem, organem właściwym dla 
postępowania arbitrażowego lub organem 
administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji 
w zakresie: 
a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo 
wierzytelności emitenta lub jednostki od niego 
zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10 % 
kapitałów własnych emitenta, z określeniem: 
przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu 
sporu, daty wszczęcia postępowania, stron 
wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta, 
b) dwu lub więcej postępowań dotyczących 
zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna 
wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % 
kapitałów własnych emitenta, z określeniem łącznej 
wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań 
oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem emitenta w 
tej sprawie oraz, w odniesieniu do największych 
postępowań w grupie zobowiązań i grupie 
wierzytelności - ze wskazaniem ich przedmiotu, 
wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia 
postępowania oraz stron wszczętego postępowania.” 

Par. 70 ust. 6 pkt 6 „6) wskazanie istotnych 
postępowań toczących się przed sądem, organem 
właściwym dla postępowania arbitrażowego lub 
organem administracji publicznej, dotyczących 
zobowiązań oraz wierzytelności emitenta lub jego 
jednostki zależnej, ze wskazaniem przedmiotu 
postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty 
wszczęcia postępowania, stron wszczętego 
postępowania oraz stanowiska emitenta;” 
 

Brak w starym rozporządzeniu  Par. 70 ust. 6 pkt 3 „3) informacje o przyjętej strategii 
rozwoju emitenta i jego grupy kapitałowej oraz 
działaniach podjętych w ramach jej realizacji w 
okresie objętym raportem wraz z opisem perspektyw 
rozwoju działalności emitenta co najmniej w 
najbliższym roku obrotowym;” 
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Brak w starym rozporządzeniu Par. 70 ust. 6 pkt 5 lit. L „ l) w odniesieniu do 
komitetu audytu albo odpowiednio rady nadzorczej 
lub innego organu nadzorczego lub kontrolującego w 
przypadku wykonywania przez ten organ obowiązków 
komitetu audytu wskazanie: 
– osób spełniających ustawowe kryteria 
niezależności, 
– osób posiadających wiedzę i umiejętności w 
zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań 
finansowych, ze wskazaniem sposobu ich nabycia,  
– osób posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu 
branży, w której działa emitent, ze wskazaniem 
sposobu ich nabycia, 
– czy na rzecz emitenta były świadczone przez firmę 
audytorską badającą jego sprawozdanie finansowe 
dozwolone usługi niebędące badaniem i czy w 
związku z tym dokonano oceny niezależności tej firmy 
audytorskiej oraz wyrażano zgodę na świadczenie 
tych usług, 
– głównych założeń opracowanej polityki wyboru 
firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz 
polityki świadczenia przez firmę audytorską 
przeprowadzającą badanie, przez podmioty 
powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka 
sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług 
niebędących badaniem, 
– czy rekomendacja dotycząca wyboru firmy 
audytorskiej do przeprowadzenia badania spełniała 
obowiązujące warunki, a w przypadku gdy wybór 
firmy audytorskiej nie dotyczył przedłużenia umowy o 
badanie sprawozdania finansowego – czy 
rekomendacja ta została sporządzona w następstwie 
zorganizowanej przez emitenta procedury wyboru 
spełniającej obowiązujące kryteria,  
– liczby odbytych posiedzeń komitetu audytu 
albo posiedzeń rady nadzorczej lub innego organu 
nadzorującego lub kontrolującego poświęconych 
wykonywaniu obowiązków komitetu audytu, 
– w przypadku wykonywania obowiązków 
komitetu audytu przez radę nadzorczą lub inny organ 
nadzorujący lub kontrolujący – które z ustawowych 
warunków dających możliwość skorzystania z tej 
możliwości zostały spełnione, wraz z przytoczeniem 
odpowiednich danych,” 

Brak we wcześniejszym rozporządzeniu Par. 70 ust. 8 “8. W przypadku emitenta będącego 
alternatywną spółką inwestycyjną sprawozdanie z 
działalności emitenta zawiera dodatkowo: 
1) informacje określone w ust. 7, z 
uwzględnieniem specyfiki działalności alternatywnej 
spółki inwestycyjnej; 
2) omówienie podstawowych zmian w lokatach 
alternatywnej spółki inwestycyjnej, z opisem 
głównych inwestycji dokonanych w danym roku 
obrotowym oraz zmian w strukturze portfela (lokat); 
3) omówienie polityki inwestycyjnej 
alternatywnej spółki inwestycyjnej w raportowanym 
okresie wraz z analizą działań związanych z realizacją 
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jej celu. 
4) zestawienie lokat oraz zestawienie informacji 
dodatkowych o alternatywnej spółce inwestycyjnej, w 
zakresie odpowiadającym wymogom określonym w 
rozporządzeniu w sprawie zakresu informacji 
wykazywanych w sprawozdaniu finansowym 
alternatywnych spółek inwestycyjnych, jeżeli nie 
zostały zamieszczone w rocznym sprawozdaniu 
finansowym. 

Brak we wcześniejszym rozporządzeniu  Par. 70 ust. 16 „16. Emitent spełniający kryteria 
określone w art. 49b ust. 1 ustawy o rachunkowości, 
będący jednostką zależną, nie przekazuje 
oświadczenia na temat informacji niefinansowych lub 
sprawozdania na temat informacji niefinansowych, 
jeżeli spełnia warunki określone w art. 49b ust. 11 
ustawy o rachunkowości oraz przekaże, w formie 
raportu bieżącego, informację o zamieszczeniu na 
swojej stronie internetowej informacji, o których 
mowa w art. 69 ust. 5 ustawy o rachunkowości.” 

Skonsolidowany raport roczny 

Brak we wcześniejszym rozporządzeniu  Par. 71 ust. 1. Pkt 5 „5)sprawozdanie grupy 
kapitałowej na temat informacji niefinansowych 
sporządzone odpowiednio zgodnie z wymogami 
wskazanymi w art. 49b ust. 2–8 ustawy o 
rachunkowości –  w przypadku emitenta 
spełniającego kryteria określone w art. 55 ust. 2b 
ustawy o rachunkowości oraz niesporządzającego 
oświadczenia grupy kapitałowej na temat informacji 
niefinansowych, o którym mowa w ust. 6;” 

Brak we wcześniejszym rozporządzeniu  Par. 71 ust. 1. Pkt 7 „7) informację sporządzoną na 
podstawie oświadczenia rady nadzorczej lub osoby 
nadzorującej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej 
przeprowadzającej badanie rocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i 
procedury wyboru firmy audytorskiej, wraz ze 
wskazaniem, że: 
a) firma audytorska oraz członkowie zespołu 
wykonującego badanie spełniali warunki do 
sporządzenia bezstronnego i niezależnego 
sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, standardami wykonywania zawodu i 
zasadami etyki zawodowej, 
b) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z 
rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego 
rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji, 
c) emitent posiada politykę w zakresie wyboru firmy 
audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na 
rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot 
powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci 
dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym 
usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia 
przez firmę audytorską;” 

Brak w poprzednim rozporządzeniu  Par. 71 ust. 1. Pkt 8 „8) oświadczenie rady 
nadzorczej lub osoby nadzorującej stwierdzające, że 
a) są przestrzegane przepisy dotyczące 
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powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, 
w tym dotyczące spełnienia przez jego członków 
kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie 
posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w 
której działa emitent oraz w zakresie rachunkowości 
lub badania sprawozdań finansowych – w 
przypadku gdy został powołany komitet audytu, 
b) zostały spełnione warunki określone w 
obowiązujących przepisach umożliwiające 
powierzenie funkcji komitetu audytu radzie 
nadzorczej lub innemu organowi nadzorującemu lub 
kontrolującemu, a członkowie tego organu spełniają 
wymagania przepisów odnośnie niezależności oraz 
posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w 
której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości 
lub badania sprawozdań finansowych, a ponadto, że 
są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania 
rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego lub 
kontrolującego w roli komitetu audytu – w przypadku 
pełnienia obowiązków komitetu audytu przez radę 
nadzorczą lub inny organ nadzorujący lub 
kontrolujący, 
c) komitet audytu albo rada nadzorcza lub inny 
organ nadzorujący lub kontrolujący, w przypadku 
powierzenia temu organowi sprawowania funkcji 
komitetu audytu, 

Par. 92 ust. 1 pkt 7 „7) opinię podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o 
badanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym, zawierającą w odniesieniu do 
sprawozdania z działalności grupy kapitałowej 
emitenta opinię wskazującą, czy informacje zawarte 
w tym sprawozdaniu uwzględniają przepisy 
rozporządzenia i są zgodne z informacjami zawartymi 
w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym, i czy emitent zawarł w oświadczeniu o 
stosowaniu ładu korporacyjnego wszystkie informacje 
określone w § 91 ust. 5 pkt 4 lit. a, b, j, k oraz l, a w 
odniesieniu do informacji określonych w § 91 ust. 5 
pkt 4 lit. c–f, h oraz i, stwierdzającą, czy są one 
zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz z 
informacjami zawartymi w rocznym 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, a także 
zawierającą oświadczenie tego podmiotu, czy w 
świetle wiedzy o grupie kapitałowej emitenta i jej 
otoczeniu uzyskanej podczas badania stwierdził on w 
sprawozdaniu z działalności istotne zniekształcenia, a 
w przypadku ich stwierdzenia wskazującą na czym 
polegają te zniekształcenia, oraz raport podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z 
badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego;” 

Par. 71 ust. 1. Pkt 9 „9) sprawozdanie z badania 
rocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, zawierające w odniesieniu do 
oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego 
opinię wskazującą, czy emitent zawarł w tym 
oświadczeniu wszystkie informacje określone w § 70 
ust. 6 pkt 5, a w odniesieniu do informacji 
określonych w § 70 ust. 6 pkt 5 lit. c-f, h oraz i, 
stwierdzającą, czy są one zgodne z mającymi 
zastosowanie przepisami oraz z informacjami 
zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym;” 
 

brak we wcześniejszym rozporządzeniu  Par. 71 ust. 1. Pkt 10 „10) informacje określone w art. 
222d ust. 4 pkt 5–9 ustawy o funduszach, jeżeli nie 
zostały zamieszczone w rocznym skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym lub sprawozdaniu z 
działalności grupy kapitałowej emitenta – w 
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przypadku emitenta będącego alternatywną spółką 
inwestycyjną; 
12) ocenę dokonaną przez radę nadzorczą lub 
inny organ nadzorujący wraz z uzasadnieniem, 
dotyczącą sprawozdania z działalności grupy 
kapitałowej emitenta i skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z 
księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.” 

Terminy przekazywania raportów 

Par. 100 ust. 1 „1. Raport bieżący przekazuje się, z 
zastrzeżeniem ust. 2-10, niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia 
lub powzięcia o nim informacji przez emitenta.” 

Par. 78 ust. 1 „§ 78. 1. Raport bieżący przekazuje się, z 
zastrzeżeniem ust. 2–9, niezwłocznie po zaistnieniu 
zdarzenia lub powzięciu o nim informacji przez 
emitenta.” 

 

 

 

 

 


