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Art. 15 

ust. 1 

Art. 15.  

1. Dostawca usług finansowania 

społecznościowego świadczący usługę 

ułatwiania udzielania pożyczek 

przekazuje Komisji arkusz kluczowych 

informacji inwestycyjnych sporządzony 

w związku z ofertą finansowania 

społecznościowego na co najmniej 7 

dni roboczych przed dniem przekazania 

tego arkusza potencjalnym inwestorom. 

2. Dostawca usług finansowania 

społecznościowego świadczący usługę 

indywidualnego zarządzania portfelem 

pożyczek w ramach usługi, o której 

mowa w ust. 1, przekazuje Komisji 

arkusz kluczowych informacji 

inwestycyjnych na poziomie platformy, 

na co najmniej 7 dni roboczych przed 

dniem udostępnienia tego arkusza 

potencjalnym inwestorom. 

3. Arkusze kluczowych informacji 

inwestycyjnych, o których mowa w ust. 

1 i 2, mogą stanowić jeden dokument, 

pod warunkiem wyraźnego 

wyodrębnienia w nim informacji, o 

Brak Obowiązek przekazania przez dostawcę usług finansowania 

społecznościowego (świadczącego usługi ułatwiania udzielania 

pożyczek) Komisji arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych. 

Proponuje się zrezygnowanie ze skorzystania z opcji krajowej w zakresie 

obowiązku określonego w przepisie art. 15 Projektu. Zgodnie ze 

stanowiskiem PIIT taka forma prewencyjnego weryfikowania treści 

umieszczanych w arkuszach kluczowych informacji inwestycyjnych w 

znacznym stopniu wpłynie na zwiększenie obciążeń praktycznych w 

funkcjonowaniu dostawcy usług finansowania społecznościowego, a także 

będą znacznie opóźniać proces rozpoczęcia ofert w ramach platform. 

Należy zaznaczyć, że uprzednia weryfikacja wszystkich wpływających 

arkuszy przez KNF będzie również wiązała się ze znacznym obciążeniem 

operacyjnym po stronie organu nadzoru, co może wpłynąć na możliwości w 

skutecznej realizacji innych obowiązków nadzorczych KNF. 

Warto dodać, że zgodnie z art. 22 Projektu arkusze, o których mowa powyżej 

będą także weryfikowane następczo, a ponadto Komisji będą przysługiwać 

uprawnienia nadzorcze związane z możliwością tymczasowego 

wstrzymania lub też zakazania rozpoczęcia oferty związanej ze 

stwierdzonymi naruszeniami dotyczącymi zasad tworzenia arkuszy zgodnie 

z art. 24 Rozporządzenia 2020/1503. Oznacza to zatem, że Komisja 

zyskiwałaby kompetencję do wielokrotnego kontrolowania tego samego 

dokumentu, co nie wydaje się w tym zakresie konieczne. 

Nieprzekonywające są ponadto argumenty wskazane w tym zakresie przez 

Projektodawcę, zgodnie z którymi Komisja powinna dysponować zarówno 

prewencyjnymi jak i następczymi środkami nadzoru w tym zakresie, co w 
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których mowa w art. 24 ust. 1 

rozporządzenia 2020/1503. 

rozumieniu Projektodawcy, co wynikać ma z niskiego stopnia rozwoju rynku 

crowdfundingu w Polsce. Należy zwrócić uwagę, że wymogi w zakresie 

możliwości świadczenia usług finansowania społecznościowego implikują 

konieczność ich świadczenia przez podmioty o podwyższonym poziomie 

profesjonalizmu, przy czym w pewnym zakresie mogą to być podmioty, które 

wykonywać będą inną działalność regulowaną, np. dostawcy usług 

płatniczych. Oznacza to, że obecny stan rozwoju rynku finansowania 

społecznościowego nie powinien stanowić o przewidywanym poziomie 

profesjonalizmu po stronie przyszłych dostawców usług finansowania 

społecznościowego. 

W związku z powyższym za całkowicie wystarczające uznać należy 

uprawnienia nadzorcze Komisji określone w tym zakresie w art. 22 Projektu.  

Art. 30 Art. 30. Udzielenie zezwolenia, o 

którym mowa w art. 12 ust. 1 

rozporządzenia 2020/1503, oraz 

rozszerzenie zakresu tego zezwolenia 

podlega opłacie w wysokości nie 

wyższej niż równowartość w złotych 

4500 euro. 

Art. 30. Udzielenie zezwolenia, o 

którym mowa w art. 12 ust. 1 

rozporządzenia 2020/1503, oraz 

rozszerzenie zakresu tego zezwolenia 

podlega opłacie w wysokości nie 

wyższej niż równowartość w złotych 

4500 euro ustalonej z zastosowaniem 

kursu średniego ogłaszanego przez 

Narodowy Bank Polski, 

obowiązującego w dniu wydania 

albo zmiany zezwolenia. 

Proponuje się wyrażenie ogólnej zasady, według której następuje określenie 

dnia, na który ustalany jest relewantny kurs EUR do PLN według 

Narodowego Banku Polskiego. Takie rozwiązanie, poprzez wprowadzenie 

ustawowego kryterium w przedmiocie określenia szczegółowego dnia 

przeliczania waluty, zapewni większą przejrzystość w zakresie opłat 

uiszczanych przez podmioty zainteresowane uzyskaniem zezwolenia na 

działalność w charakterze dostawcy usług finansowania 

społecznościowego.  

 

Alternatywnie proponuje się wprowadzenie rozwiązania analogicznego do 

zasad określania opłaty określonych w przepisach art. 114 – 115 ustawy o 

usługach płatniczych. Zgodnie z rozwiązaniami stosowanymi w tych 

przepisach opłata od udzielenia i zmiany zakresu zezwolenia na działalność 

w charakterze instytucji płatniczej regulowana jest poprzez odesłanie do  

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów wydawanego na podstawie art. 
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115 u.u.p. z uwzględnieniem ustalonych przesłanek ustawowych. 

Rozwiązanie takie wydaje się dalece bardziej transparentne niż to 

zaproponowane  w art. 30 Projektu. 

Art. 46.  Art. 46 W ustawie z dnia 15 września 

2000 r. – Kodeks spółek handlowych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 i 2320) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 182 dodaje się art. 1821 

w brzmieniu: 

„Art. 1821. § 1. Oferta nabycia udziałów 

w spółce nie może być kierowana do 

nieoznaczonego adresata. 

§ 2. Nabycie udziałów w spółce nie 

może być promowane przez kierowanie 

ich reklamy lub innej formy promocji do 

nieoznaczonego adresata.”; 

2) po art. 257 dodaje się art. 2571 

w brzmieniu: 

„Art. 2571. § 1. Oferta objęcia udziałów 

w spółce nie może być kierowana do 

nieoznaczonego adresata. 

§ 2. Objęcie udziałów w spółce nie 

może być promowane przez kierowanie 

ich reklamy lub innej formy promocji do 

nieoznaczonego adresata.”; 

Brak Proponuje się rezygnację ze zmian w ustawie z dnia 15 września 2000 

r. – Kodeks spółek handlowych, o których mowa w art. 46 Projektu. 

Zaproponowana forma wydłużonej dwuletniej vacatio legis dla wejścia w 

życie ograniczeń w zakresie obrotu udziałami spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością jest pomysłem tyleż chybionym co w żadnym stopniu 

nie realizuje kierunkowych propozycji składanych na uprzednim etapie 

konsultacji publicznych w tym zakresie.  

Propozycja ta jednocześnie może spowodować znaczne zamieszanie i 

niepotrzebną ingerencję ustawodawcy w dotychczasowy kształt regulacji 

odnoszących się do nabywania udziałów w spółkach z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

Należy zaznaczyć, że w obecnych realiach rynkowych działalność w formie 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter zdecydowanie 

dominujący biorąc pod uwagę strukturę liczbą podmiotów wykonujących 

swoją działalność w formie spółek kapitałowych. Ponadto, ze względu na 

fakt, iż forma ta jest szczególnie rozpowszechniona wśród podmiotów typu 

start-up (ze względu na prostsze warunki brzegowe rozpoczęcia działalności 

w tej formie prawnej), wprowadzenie przedmiotowych ograniczeń, o których 

mowa w art. 43 Projektu spowoduje zablokowanie możliwości pozyskiwania 

przez takie podmioty  finansowania w drodze oferowania udziałów w ich 

spółkach. Jednocześnie takie podmioty pozostaną zależne w tym zakresie 

wyłącznie od finansowania dłużnego, co w nieznacznym stopniu rozszerzy 

dotychczasowe możliwości w tym zakresie.  
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3) po art. 595 dodaje się art. 5951 

i art. 5952 w brzmieniu: 

„Art. 5951. § 1. Kto składa ofertę 

nabycia udziałów w spółce z 

ograniczoną odpowiedzialnością w 

sposób określony w art. 1821 § 1 

– podlega grzywnie, karze ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności do 

6 miesięcy. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto 

promuje nabycie udziałów w spółce z 

ograniczoną odpowiedzialnością w 

sposób określony w art. 1821 § 2. 

Art. 5952. § 1. Kto składa ofertę objęcia 

udziałów w spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością w sposób 

określony w art. 2571 § 1 

– podlega grzywnie, karze ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności do 

6 miesięcy. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto 

promuje objęcie udziałów w spółce z 

ograniczoną odpowiedzialnością w 

sposób określony w art. 2571 § 2.”. 

W tym kontekście należy podkreślić, że takie finansowanie dla spółek z 

ograniczoną odpowiedzialnością jest dostępne już obecnie i zasadniczo nie 

podlega ograniczeniom regulacyjnym, a zatem paradoksalnie wejście w 

życie przepisów ograniczających tym spółkom możliwość uzyskania 

finansowania w drodze sprzedaży udziałów i rozpoczęcie stosowania 

Rozporządzenia 2020/1503 spowoduje wzrost restrykcji dla tych podmiotów 

po 10 listopada 2021 r. Oznacza to, że podstawowy cel regulacji 

Rozporządzenia 2020/1503 (wyrażony w motywach 1-3 preambuły) jakim 

był rozwój alternatywnych form finansowania dla przedsiębiorstw typu start-

up, w tym MSP, może być w polskich realiach w znacznym stopniu 

ograniczony. 

W miejsce zaproponowanego rozwiązania postuluje się wypracowanie 

rozwiązania, które pozwoli na uproszczenie procedury nabywania udziałów 

w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, począwszy na rezygnacji z 

formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, o której mowa w 

art. 180 § 1 k.s.h. na rzecz zwykłej formy pisemnej lub elektronicznej jak w 

przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca 

umowy, o której mowa w art. 180 § 2 k.s.h. 

Art. 54 i 

58 

Art. 54. 1. Do dnia 9 listopada 2023 r. 

emitent dokonujący oferty finansowania 

Art. 54 Brak 

 

Proponuje się rezygnację z dwuletniego okresu przejściowego w zakresie 

stopniowego podniesienia możliwości tworzenia ofert w zakresie usług 



 

 
©PIIT: Stanowisko do projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych z dnia 29 września 2021 r. (dalej: „Projekt”). 

PIIT/1173/21, 22.10.2021 

  
 

Strona 5 z 6 
 

 

Jed. red. 

Projektu 
Przepis Projektu 

Propozycja przepisu PIIT 

(tekst pogrubiony) 
Propozycja stanowiska PIIT 

społecznościowego, o której mowa w 

art. 2 ust. 1 lit. f rozporządzenia 

2020/1503 udostępnia do publicznej 

wiadomości arkusz kluczowych 

informacji inwestycyjnych jeżeli w 

wyniku tej oferty finansowania 

społecznościowego zakładane wpływy 

brutto emitenta na terytorium Unii 

Europejskiej, liczone według ich ceny 

emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej 

ustalenia, stanowią mniej niż 2 500 000 

euro, i wraz z wpływami, które emitent 

zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert 

finansowania społecznościowego, 

dokonanych w okresie poprzednich 12 

miesięcy, nie będą mniejsze niż 

2 500 000 euro. 

2. Do dnia 9 listopada 2023 r. emitent 

lub oferujący dokonujący oferty 

publicznej papierów wartościowych za 

pośrednictwem firmy inwestycyjnej 

udostępnia do publicznej wiadomości 

arkusz kluczowych informacji 

inwestycyjnych, jeżeli zakładane 

wpływy brutto emitenta lub oferującego 

na terytorium Unii Europejskiej, liczone 

według ich ceny emisyjnej lub ceny 

Art. 58. Ustawa wchodzi w życie z 

dniem 10 listopada 2021 r., z 

wyjątkiem: 

1) art. 49 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 4–

12 oraz art. 56, które wchodzą w życie 

z dniem 28 lutego 2022 r.; 

2) art. 46 i art. 50 pkt 4 i 5, które 

wchodzą w życie z dniem 10 

listopada 2023 r. 

 

finansowania społecznościowego z obecnego poziomu 1 miliona euro do 

2,5 miliona euro do 9 listopada 2023 r. Jednocześnie proponuje się 

wprowadzenie z dniem 10 listopada 2021 r. progu określonego w 

Rozporządzeniu 2020/1503 dla takich ofert, tj. 5 milionów euro.  

Powody wskazane przez Projektodawcę w obecnym brzmieniu 

uzasadnienia Projektu odnośnie ww. kwestii nie wydają się przekonywające. 

Skoro bowiem zgodnie z obecnymi trendami dostrzega się rozwój tej formy 

finansowania, mimo, że nie było dotychczas żadnych kompleksowych 

regulacji w tym zakresie – co również mogło wpływać na tzw. klimat 

inwestycyjny w tym zakresie – i spodziewany jest dalszy, bardziej 

dynamiczny jej rozwój – oznacza to, że nie ma powodów do korzystania z 

opcji narodowej w zakresie niewykorzystania pełnego progu kwotowego dla 

ofert finansowania społecznościowego w wysokości 5 milionów złotych. 

Ponadto, jak wskazywano w toku konsultacji publicznych okres dwóch lat w 

ramach którego wspomniany próg wynosił będzie 2,5 miliona euro, mimo że 

będzie on wyższy niż dotychczasowy, może powodować spadek 

konkurencyjności polskich dostawców usług finansowania 

społecznościowego w porównaniu do dostawców z krajów, które wprowadzą 

z dniem 10 listopada 2021 r. próg 5 milionów euro w tym zakresie. 

Takie rozwiązanie nie znajduje także uzasadnienia biorąc pod uwagę, że w 

perspektywie dwóch lat, tj. od 10 listopada 2023 r. tak czy inaczej w Polsce 

znajdą bezpośrednie zastosowanie przepisy rozporządzenia 2020/1503 w 

tym zakresie. Oznacza to więc, że pozostanie przy poziomie progu 2,5 mln 

euro przez okres dwóch lat od 10 listopada 2021 r. jest bezprzedmiotowe i 

nie znajduje głębszego uzasadnienia. 

Należy także wskazać, że argument dotyczący niskiego 

prawdopodobieństwa wykorzystania w najbliższych dwóch latach przez 
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sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią 

nie mniej niż 100 000 euro i mniej niż 

2 500 000 euro, i wraz z wpływami, 

które emitent lub oferujący zamierzał 

uzyskać z tytułu takich ofert publicznych 

takich papierów wartościowych, 

dokonanych w okresie poprzednich 12 

miesięcy, nie będą mniejsze niż 

100 000 euro i będą mniejsze niż 

2 500 000 euro. 

 

właścicieli projektów potencjału progu 5 milionów euro w kontekście ofert 

zamieszczanych na platformach jest także chybiony. Należy zaznaczyć, że 

również w dobie dotychczasowych ram prawnych próg 1 miliona euro nie 

zawsze jest wykorzystywany w pełni. Podobnie jak się wydaje, sytuacja 

będzie się kształtować po 10 listopada 2023 r., tj. nie wszystkie oferty będą 

opiewały na maksymalny próg 5 milionów euro. Ponadto, stworzenie 

możliwości wcześniejszego osiągania docelowego progu przez oferty 

finansowania społecznościowego nie wiąże się ze wzrostem ogólnego 

ryzyka ani dla rynku ani dla jego uczestników, w szczególności nie będzie 

ono znacząco różne od sytuacji, gdy próg ten wynosić będzie 2,5 miliona 

euro.  

Propozycja zmiany przepisu art. 58 Projektu uwzględnia także usunięcie z 

procedowanego Projektu zmian w zakresie ustawy z dnia 15 września 2000 

r. – Kodeks spółek handlowych, o których mowa w art. 46 Projektu. Szerzej 

o propozycji wykreślenia z Projektu art. 46 w uwagach dotyczących tego 

przepisu. 
 

 


