Warszawa, dnia 01 kwietnia 2020 r.
PIIT/295/20
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
al. Jerozolimskie 136 (IX piętro)
02-305 Warszawa

Pan Minister Piotr Nowak
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Finansów

STANOWISKO
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów
obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (dalej: „PIIT”), wypełniając swoje statutowe cele,
przedstawia niniejszym stanowisko wobec projektu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca
2020 r. w sprawie określenia innych terminów obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych (dalej
jako: „Projekt”), wydawanego na podstawie art. 15zzg ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: „Ustawa”).

Stanowisko z uwagami do Projektu zawiera poniższa tabela. Jednocześnie PIIT nie wyklucza
skierowania kolejnego pisma z uwagami, o ile w toku dalszych prac PIIT zidentyfikuje dodatkowe
kwestie wymagające ich zgłoszenia.
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Szczegółowe uwagi odnośnie do Projektu:

Jed. red.
Projektu
§ 1 zd.
wstępne

Przepis Projektu
§ 1. Rozporządzenie określa inne terminy
sporządzenia,
rozpatrzenia,
zatwierdzenia,
ujawniania i przedstawiania sprawozdań, a także
przekazania lub dostarczania danych, informacji,
sprawozdań, raportów, wyników przeprowadzonej
weryfikacji oraz wykonywania innych obowiązków
lub czynności, o których mowa w:

Propozycja przepisu PIIT
(tekst pogrubiony)
§ 1. Rozporządzenie określa inne terminy
sporządzenia,
rozpatrzenia,
zatwierdzenia,
ujawniania, przedstawiania, złożenia i publikacji
sprawozdań,
a
także
przekazania
lub
dostarczania danych, informacji, deklaracji,
sprawozdań, raportów, zestawień, wyników
przeprowadzonej weryfikacji, decyzji, opinii,
wezwań, wniosków, składek, opłat, wpłat,
zaliczek, a także rozpatrywania reklamacji oraz
wykonywania innych obowiązków lub czynności, o
których mowa w:

Uzasadnienie propozycji PIIT
Proponuje
się
rozszerzenie
zakresu
przedmiotowego niniejszego rozporządzenia,
zgodnie z treścią delegacji ustawowej.
W art. 15 zzg ust. 1 Ustawy wskazano, że: „W
przypadku
ogłoszenia
stanu
zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii, minister
właściwy do spraw instytucji finansowych, w
drodze rozporządzenia, może określić inne
terminy
sporządzenia,
rozpatrzenia,
zatwierdzenia,
ujawniania,
przedstawiania,
złożenia i publikacji sprawozdań, a także
przekazania lub dostarczania danych, informacji,
deklaracji, sprawozdań, raportów, zestawień,
wyników przeprowadzonej weryfikacji, decyzji,
opinii, wezwań, wniosków, składek, opłat, wpłat,
zaliczek, a także rozpatrywania reklamacji oraz
wykonywania innych obowiązków lub czynności”
określonych w ustawach, które zostały wymienione
w treści tego przepisu.
Dla pełnego uwzględnienia treści delegacji
ustawowej, konieczne jest więc rozszerzenie
zakresu regulacji rozporządzenia zgodnie z jej
treścią, a następnie rozszerzenie katalogu aktów
prawnych, o których mowa w § 1 Projektu.

§ 1 pkt 1

1) ustawie z dnia z dnia 22 maja 2003 r. o
ubezpieczeniach
obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2214)

1) ustawie z dnia z dnia 22
ubezpieczeniach
Ubezpieczeniowym Funduszu
Polskim Biurze Ubezpieczycieli
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2214)

maja 2003 r. o
obowiązkowych,
Gwarancyjnym i
Komunikacyjnych

Zmiana o charakterze redakcyjnym – usunięcie
powtórzenia.
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Jed. red.
Projektu
§ 1 pkt 3

§1

Przepis Projektu

Propozycja przepisu PIIT
(tekst pogrubiony)

3) ustawie dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 89,
284 i 288)

3) ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz.
89, 284 i 288)

Zmiana o charakterze redakcyjnym.

Rozporządzenie określa inne terminy sporządzenia,
rozpatrzenia,
zatwierdzenia,
ujawniania
i
przedstawiania sprawozdań, a także przekazania
lub dostarczania danych, informacji, sprawozdań,
raportów, wyników przeprowadzonej weryfikacji
oraz wykonywania innych obowiązków lub
czynności, o których mowa w: (…)

Rozporządzenie określa inne terminy sporządzenia,
rozpatrzenia,
zatwierdzenia,
ujawniania
i przedstawiania sprawozdań, a także przekazania
lub dostarczania danych, informacji, sprawozdań,
raportów, wyników przeprowadzonej weryfikacji
oraz
wykonywania
innych
obowiązków
lub czynności, o których mowa w: (…)

Proponuje się rozszerzenie zakresu Projektu
na dodatkowe
obowiązki
sprawozdawcze,
informacyjne
czy
raportowe
związane
z ustawą o usługach płatniczych.

22)
rozporządzeniu
Ministra
Finansów
z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie kwartalnych
i dodatkowych
rocznych
sprawozdań
finansowych
i
statystycznych
krajowej
instytucji płatniczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2431);
23) rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wpłat
na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami
pieniądza
elektronicznego,
w zakresie
działalności związanej z wydawaniem pieniądza
elektronicznego
oraz opłat
za
niektóre
czynności Komisji Nadzoru Finansowego (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1523);

Uzasadnienie propozycji PIIT

Powyższa uwaga odnosi się również do § 4
Projektu, gdzie ma miejsce podobny błąd
redakcyjny.

Ustawa o usługach płatniczych reguluje szereg
dodatkowych obowiązków sprawozdawczych,
informacyjnych lub raportowych ponad wskazane
w Projekcie. Postuluje się rozszerzenie zakresu
Projektu na wszystkie tego rodzaju obowiązku
związane z ustawą o usługach płatniczych,
które przypadają na bieżący okres, w szczególności
na kwiecień 2020 r.

24) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27
czerwca 2019 r. w sprawie funkcjonowania
systemu płatności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1376);
25) rozporządzeniu Ministra Finansów i Rozwoju
z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie funkcjonowania
schematu płatniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 995).
§6

§ 6. 1. Terminy określone w art. 14a ust. 2, art. 14b
ust. 3 i art. 14c ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011
r. o usługach płatniczych, w zakresie informacji

§ 6. 1. Terminy określone w art. 14a ust. 2, art. 14b
ust. 3 i art. 14c ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011
r. o usługach płatniczych, w zakresie informacji

Uzasadnienie zawarto w ramach stanowiska PIIT
do § 1 Projektu.
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Jed. red.
Projektu

Przepis Projektu
według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca
kończącego I kwartał 2020 r. lub za okres I kwartału
2020 r., przedłuża się do dnia 14 maja 2020 r.
2. Terminy określone w art. 132zq ust. 1 i 3 ustawy,
o której mowa w ust. 1, w zakresie informacji za I
kwartał 2020 r., przedłuża się do dnia 31 maja 2020
r.

Propozycja przepisu PIIT
(tekst pogrubiony)
według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca
kończącego I kwartał 2020 r. lub za okres I kwartału
2020 r., przedłuża się do dnia 14 maja 2020 r.

Uzasadnienie propozycji PIIT

2. Termin określony w art. 6c ust. 1 ustawy,
o której mowa w ust. 1, w zakresie powiadomień
do przekazania w terminie do dnia 14 kwietnia
2020 r., przedłuża się do dnia 14 maja 2020 r.
3. Termin określony w art. 6d ust. 1 ustawy,
o której mowa w ust. 1, w zakresie powiadomień
do przekazania w terminie do dnia 31 marca
2020 r., przedłuża się do dnia 31 maja 2020 r.
4. Terminy określone w art. 67 ust. 1 ustawy,
o której mowa w ust. 1, w zakresie terminów
upływających w kwietniu 2020 r., przedłuża się
do dnia 31 maja 2020 r.
5. Termin określony w art. 73b ust. 1 pkt. 1
ustawy, o której mowa w ust. 1, w zakresie
informacji o średniej wartości pieniądza
elektronicznego pozostającego w obiegu
ustalanej na dzień 1 kwietnia 2020 r., przedłuża
się do dnia 15 maja 2020 r.
6. Terminy określone w art. 102 ust. 1 pkt. 1 i 2
ustawy, o której mowa w ust. 1, w zakresie
terminów przekazania informacji lub danych
upływających w kwietniu 2020 r., przedłuża się
do dnia 31 maja 2020 r.
7. Termin określony w art. 117r ust. 1 ustawy, o
której mowa w ust. 1, w zakresie informacji za I
kwartał 2020 r., przedłuża się do dnia 31 maja
2020 r.
8. Termin określony w art. 132r ustawy, o której
mowa w ust. 1, w zakresie informacji za I kwartał
2020 r., przedłuża się do dnia 31 maja 2020 r.
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Jed. red.
Projektu

Przepis Projektu

Propozycja przepisu PIIT
(tekst pogrubiony)

Uzasadnienie propozycji PIIT

9. Terminy określone w art. 132zq ust. 1 i 3 ustawy,
o której mowa w ust. 1, w zakresie informacji za I
kwartał 2020 r., przedłuża się do dnia 31 maja 2020
r.
10.Termin określony w art. 139 ust. 2 ustawy,
o której mowa w ust. 1, w zakresie terminów
poinformowania o zmianie danych objętych
wpisem do rejestru upływających w kwietniu
2020 r., przedłuża się do dnia 31 maja 2020 r.
n/d

n/d

§ 22a. Termin określony w § 9 rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2019 r.
w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych
sprawozdań finansowych i statystycznych
krajowej instytucji płatniczej, w zakresie
kwartalnego
sprawozdania
finansowego
i statystycznego za okres I kwartału 2020 r.,
przedłuża się do dnia 20 maja 2020 r.

Uzasadnienie zawarto w ramach stanowiska PIIT
do § 1 Projektu.

n/d

n/d

§22b. Terminy określone w § 3 ust. 2 i § 4 ust. 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
28 października 2014 r. w sprawie wpłat na
pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami
pieniądza
elektronicznego,
w zakresie
działalności związanej z wydawaniem pieniądza
elektronicznego,
oraz opłat
za
niektóre
czynności Komisji Nadzoru Finansowego, w
zakresie zaliczki wpłacanej w kwietniu 2020 r.,
przedłuża się do dnia 31 maja 2020 r.

Uzasadnienie zawarto w ramach stanowiska PIIT
do § 1 Projektu.

„Termin określony w § 79 ust. 5 rozporządzenia,
o którym mowa w ust. 1, przedłuża się o 1
miesiąc (alternatywnie 2 miesiące / 3 miesiące).”
Nadając mu nr 2, a obecnemu nr 2 nadając
numer 3.

Proponujemy uzupełnienie w par. 17 regulację
dotyczącą raportu półrocznego, czyli raportu, o
którym mowa w par. 79 ust. 5 rozporządzenia o
informacjach bieżących. Obecnie termin na
publikację wynosi 3 miesiące od zakończenia
okresu sprawozdawczego, czyli 30/09. Termin ten
również powinien być wydłużony co najmniej o 1

§ 17
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Jed. red.
Projektu

Przepis Projektu

Propozycja przepisu PIIT
(tekst pogrubiony)

Uzasadnienie propozycji PIIT
miesiąc, czyli do 31 października. W tym zakresie
więc można zaproponować dodanie do obecnego
par.
17
projektowanego
rozporządzenia
postanowienia

n/d

n/d

§22c Terminy określone art. 395 par 1 w
Kodeksie Spółek Handlowych z dnia 15
września 2000 r. w zakresie terminów zwołania
walnego
zgromadzenia
spółki
akcyjnej
przedłuża się do 30 września 2020 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r.
Kodeks spółek handlowych (dalej „KSH”),
zwyczajne walne zgromadzenie spółki akcyjnej
(dalej „ZWZ”) powinno odbyć się w terminie sześciu
miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, co
w przypadku większości spółek giełdowych
oznacza termin 30 czerwca 2020 r. Z uwagi na to,
że nie można na chwilę obecną przewidzieć rozwoju
sytuacji wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2, istnieje ryzyko, że nie będzie
możliwości odbycia ZWZ we wskazanym przez KSH
terminie. Postulujemy zatem wydłużenie terminu na
przeprowadzenie ZWZ celem umożliwienia jak
najszerszemu gronu akcjonariuszy udziału w
obradach.
Jednocześnie KSH nie przewiduje możliwości
odbycia ZWZ przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej, jeśli kwestia ta nie jest
uregulowana
w
stosownych
dokumentach
korporacyjnych spółki. Należy mieć na uwadze
także fakt, iż odbywanie walnych zgromadzeń przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
umożliwiających dwustronną komunikację w czasie
rzeczywistym, jak również wykonywanie osobiście
lub przez pełnomocnika prawa głosu, nie jest
szeroko rozpowszechnioną praktyką wśród polskich
spółek giełdowych. Wydłużenie terminu na
przeprowadzenie ZWZ umożliwiłoby emitentom
wprowadzenie stosowanych zmian w dokumentach
korporacyjnych, jak również wdrożenie rozwiązań
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Jed. red.
Projektu

Przepis Projektu

Propozycja przepisu PIIT
(tekst pogrubiony)

Uzasadnienie propozycji PIIT
technicznych koniecznych do tego, aby obrady
przebiegały sprawnie i bezproblemowo.
Proponowane zmiany w ślad za postulatami UKNF
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Paki
et_Impulsow_Nadzorczych_w_obszarze_rynku_ka
pitalowego_69299.pdf

n/d

n/d

§22d w Terminy określone w art. 90d ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach
wprowadzania
instrumentów
finansowych w zakresie terminu wdrożenia
polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady
nadzorczej, którą przyjmuje się w drodze
uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia
spółki akcyjnej, przedłuża się do 30 września
2020 r.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach
wprowadzania
instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych nakłada na emitentów
obowiązek wdrożenia polityki wynagrodzeń
członków zarządu i rady nadzorczej, którą
przyjmuje w drodze uchwały walne zgromadzenie w
terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. W przypadku,
gdyby ZWZ spółek giełdowych nie mogły się odbyć
w ww. terminie na skutek panującej sytuacji
epidemiologicznej, postulujemy o przesunięcie
terminu, w którym spółki giełdowe są zobowiązane
do przyjęcia polityki wynagrodzeń.
Proponowane zmiany w ślad za postulatami UKNF
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Paki
et_Impulsow_Nadzorczych_w_obszarze_rynku_ka
pitalowego_69299.pdf
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