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BM
ZGŁOSZENIE
ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM - ZGŁOSZENIE-ZMIANY-DANYCH*
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości funduszy inwestycyjnych
(Nr 777 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów)
(tytuł projektu założeń projektu ustawy, projektu ustawy lub projektu rozporządzenia - zgodnie z jego treścią
udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej
lub informacją zamieszczoną w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów,
Prezesa Rady Ministrów.albo ministrów)
A. OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM
Nazwa/imię-i-nazwisko**
KRZYSZTOF ROŻKO I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres siedzibyiaefes-relejsea-zamieszkan-ia**
UL. WOJCIECHA GÓRSKIEGO 9,00-033 WARSZAWA
Adres do korespondencji i adres e-mail
UL.WOJCIECHA GÓRSKIEGO 9, 00-033 WARSZAWA; BIUROKRWLEGAL.PL
B. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU WYMIENIONEGO W
CZĘŚCI A W PRACACH NAD PROJEKTEM
Lp.

Imię i nazwisko

Adres

UL. WOJCIECHA GÓRSKIEGO 9,00-033
WARSZAWA
UL. WOJCIECHA GÓRSKIEGO 9, 00-033
2
TOMASZ LAWRĘC
WARSZAWA
UL. WOJCIECHA GÓRSKIEGO 9, 00-033
3
MICHAŁ KARWASIŃSKI
WARSZAWA
UL. WOJCIECHA GÓRSKIEGO 9, 00-033
4
ARKADIUSZ ZBYROWSKI
WARSZAWA
UL. WOJCIECHA GÓRSKIEGO 9,00-033
5
MARCIN TRACZYK
WARSZAWA
C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDĄCEGO
PRZEDMIOTEM OCHRONY
1

KRZYSZTOF RO2K0

POSTULOWANE ROZWIĄZANIA PRAWNE:
POSTULOWANE ROZWIĄZANIA PRAWNE ZOSTAŁY ZAWARTE W ZAŁĄCZNIKU NR 2
DO ZGŁOSZENIA
INTERES BĘDĄCY PRZEDMIOTEM OCHRONY:
ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIEGO OTOCZENIA REGULACYJNEGO DLA PODMIOTÓW RYNKU
KAPITAŁOWEGO.
D. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY
1

INFORMACJA ODPOWIADAJĄCA ODPISOWI AKTUALNEMU Z KRAJOWEGO REJESTRU
PRZEDSIĘBIORCÓW (KRS 0000576857)

2
SZCZEW:)ŁOVVY WYKAZ UWAG DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA
E. Niniejsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków formalnych/zmiany danych**
zgłoszenia dokonanego dnia
niego zgłoszenia)
(podać dat
F. OSOBA SKŁADAJĄCA ZGŁOSZENIE

_

A

Imię i nazwisko

Data

KRZYSZTOF ROZKO

13 LUTEGO 2019 R.

Podpis
_

oiko

G. KLAUZULA ODPOWIEDZIALNCF
,SCI KARNEJ ZA SKŁADANIE FA SZYWYC Z.EZNAN ItAWNry
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fał zywego oświadczenia

•

Pm
▪
RAD.PRA
CA
VINY I
Jeżeli zgłoszenie nie jest składani-w--trybie-an—t-ust. u 8tawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa - treść: "- Zgłoszenie zmiany danych" skreśla się.
Niepotrzebne skreślić.

Pouczenie:
Jeżeli zgłoszenie ma na celu uwzględnienie zmian zaistniałych po dacie wniesienia urzędowego
formularza zgłoszenia (art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa.) lub uzupełnienie braków formalnych poprzedniego zgłoszenia
(§ 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania
pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz. U. Nr 181,
poz. 1080)), w nowym urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkie rubryki,
powtarzając również dane, które zachowały swoją aktualność.
Część B formularza wypełnia się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej oraz
w sytuacji, gdy osoba fizyczna, która zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem założeń projektu
ustawy lub projektem aktu normatywnego, nie będzie uczestniczyła osobiście w tych pracach.
W części D formularza, stosownie do okoliczności, uwzględnia się dokumenty, o których mowa w art.
7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa,
a także pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu w pracach nad
projektem aktu normatywnego lub projektu założeń projektu ustawy.
Część E formularza wypełnia się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmiany danych
dotyczących wniesionego zgłoszenia.
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ZAŁĄCZNIK NR 2— SZCZEGÓŁOWY WYKAZ UWAG DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy
inwestycyjnych
(Nr 777 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów)

Zgłaszający uwagi: Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp. k.

Szczegółowy wykaz uwag:
L.p.

Komentowany
artykuł/paragraf
§2 pkt 5 zmienianego
Rozporządzenia
§ 1 pkt 1) lit. c)

Art. 1 pkt 1) lit. d)

Treść uwagi
Poddajemy pod rozwagę dostosowanie definicji „depozytariusza" do stosowanej terminologii z Ustawy tj.
„wykonujący funkcję depozytariusza" zamiast „pełniący funkcję depozytariusza".
Zwracamy uwagę, że wprowadzenie podejścia do wyceny instrumentów w sposób obowiązujący w
Międzynarodowych Standardach Rachunkowości poprzez zastosowanie definicji aktywnego rynku i wprowadzenie
jej jako zasady przy ustalaniu wartości godziwej nie znajduje pokrycia w standardach rynkowych obowiązujących na
polskim rynku. Należy wskazać w szczególności, że obrót dłużnymi papierami wartościowymi nawet na rodzimym
rynku regulowanym ustępuje wielkością obrotowi prowadzonemu na rynku międzybankowym. Wspomniany niski
wolumen obrotu dłużnymi papierami wartościowymi utrudnia pozyskiwanie na tak zdefiniowanym aktywnym rynku
parametrów rynkowych, które mogłyby być wykorzystywane przy wycenie tych papierów, a także znacząco utrudnia
możliwość dokonywania wyceny tych papierów. Podkreślić należy również, że w kontekście wspomnianej specyfiki
rodzimego rynku istnieje ryzyko niskiej wiarygodności sporządzanych na gruncie proponowanych przepisów wycen
oraz narastania potencjalnych trudności porównawczych.
Wskazuje się, iż zaproponowana w projekcie wycena za pomocą modelu wyceny niesie za sobą nieścisłość w
postaci braku wprowadzenia jednolitej techniki wyceny dla wszystkich dłużnych papierów wartościowych, bądź w
odniesieniu dla poszczególnych ich kategorii. Należy zauważyć, iż zawarta nowym § 1 ust. 21a technika oparta jest
na pojęciach ogólnych, które w ocenie Kancelarii pozwalają na swobodne kształtowanie własnych modeli wyceny
między funduszami o podobnych profilach inwestycyjnych lub o podobnym lub wręcz tożsamym przedmiocie lokat.
Zwraca się uwagę, iż konsekwencją wprowadzonego rozwiązania na gruncie praktycznym może być wykształcenie
w dalszej perspektywie czasowej przez poszczególne podmioty rynku własnych modeli wyceny, niedających się ze
sobą porównać i wprowadzających w błąd uczestników, co do oceny potencjalnego ryzyka związanego z danymi
lokatami, a przez to poziomu ryzyka całego funduszu inwestycyjnego.

Art. 1 pkt 10)

Art. 1 pkt 11)

Zwracamy uwagę na potencjalną nieścisłość występującą w projektowanym ust. 3. W pierwszej części zdania
występuje nawiązanie do „aktywów i zobowiązań finansowych" a w dalszej jego części zawężenie do „obligacji".
Tym samym konstrukcja powyższa nie pozwala na osiągnięcie założeń prezentowanych w uzasadnieniu do Projektu
tj. aby stosować ją do instrumentów o terminie zapadalności krótszym niż 92 dni, takich jak (lokaty bankowe,
transakcje repo/buy sell back, certyfikaty depozytowe etc.).
Zwracamy uwagę na niekonsekwencję w użyciu definicji „aktywnego rynku". W obrębie projektowanego brzmienia
§24 stosuje się zarówno pojęcia „rynku aktywnego" jak i „aktywnego rynku".
Ponadto wskazujemy, że w §24 ust. 5 pozostawiono obowiązek wskazywania w statucie konkretnej godziny dla
określania ostatnich dostępnych kursów, o których mowa w ust. 1. Jednocześnie zaś ust. 1 nie zawiera w swej treści
nawiązania do „kursów". W związku z tym należy uznać, iż proponowane w projekcie wadliwe brzmienie przepisu
ust. 5 nakłada na fundusze inwestycyjne dodatkowy obowiązek o nieokreślonej treści.
Poddajemy pod rozwagę konieczność doprecyzowania wskazanej w nowym brzmieniu § 24 ust. 1 pkt 3) możliwości
ustalenia wartości godziwej składnika lokat za pomocą modeli wyceny opartych o dane wejściowe nieobserwowalne.
Przede wszystkim zaś wymagane jest zapewnienie spójności pomiędzy definicją „nieobserwowalnych danych
wejściowych do modelu" z projektowanego § 2 pkt 21b a użytym w projektowanym p4 ust. 1 pkt 3 terminem „modeli
wyceny opartych o dane wejściowe nieobserwowalne". W tym celu proponujemy użycie w projektowanym §2 pkt
21b zwrotu „dane wejściowe nieobserwowalne".
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Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO
KRAJOWY REJESTR SADOWY
Stan na dzień 13.02.2019 godz. 11:40:32
Numer KFtS: 0000576857
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestraqi w Krajowym Rejestrze Sądowym
Ostatni wpis

22.09.2015
Data dokonania wpisu

18.08.2017

Numer wpisu

4

Sygnatura akt

WA.XII NS-RF_J.KRS/56333/17/952

Oznaczenie sądu

SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

Dział ł

Rubryka ł - Dane podmiotu
1.0znaczenie formy prawnej

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

2.Numer REGON/NIP

REGON: 362543036, NIP: 5252630217

3.Firma, pod którą spółka działa

KRZYSZTOF ROŻKO I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

4.Dane o wcześniejszej rejestracji
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność
gospodarczą z innymi podmiotami na
podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

6.Czy podmiot posiada status organizacji
pożytku publicznego?

NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1.Siedziba

kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA

2.Adres

ul. WOJCIECHA GÓRSKIEGO, nr 9, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-033, poczta WARSZAWA, kraj
POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej
4.Adres strony internetowej

Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
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Rubryka 4 - Informacje o umowie
1.Informacje o zawarciu lub zmianie ,
umowy spółki

1

08.09.2015 R., NOTARIUSZ PIOTR SKOWORODKO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
PRZY ULICY WSPÓLNEJ 25; REP. A NR 6731/2015

Rubryka 5
1.Czas, na jaki została utworzona spółka

NIEOZNACZONY

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane wspólników
i

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

ROŻKO

2.Imiona

KRZYSZTOF

3.Numer PESEL/REGON

75031016658

4.Numer KRS

******

5.Czy wspólnik pozostaje w związku
małżeńskim?

TAK

6.Czy została zawarta małżeńska urnowa
majątkowa?

TAK

7.Czy powstała rozdzielność majątkowa
między małżonkami?

TAK

8.Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do
czynności prawnych?

NIE

9.Czy wspólnik jest komandytariuszem?

NIE

10.Wysokość sumy komandytowej

*****

11.Wartość wkładu umówionego

*****

12.Czy jest w tym wkład niepieniężny?

*****

Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony.
Brak wpisów
1.Nazwisko / Nazwa lub firma

MARIUSZ BAGIŃSKI I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

2.Imiona

******

3.Numer PESEL/REGON

361722096

4.Numer KRS

0000561575

5.Czy wspólnik pozostaje w związku
małżeńskim?

*****

6.Czy została zawarta małżeńska umowa
majątkowa?

*****
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*****

7.Czy powstała rozdzielność majątkowa
,
między małżonkami?
8.Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do
czynności prawnych?

*****

9.Czy wspólnik jest komandytariuszem?

TAK

10.Wysokość sumy komandytowej

10.000 ZŁ

11.Wartość wkładu umówionego

6.000 ZŁ

12.Czy jest w tym wkład niepieniężny?

NIE

Podrubryka ł
Wkład wniesiony
1

1.Wartość wkładu wniesionego

0.00 ZŁ

2.Czy jest to wkład niepieniężny?

NIE

Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka ł - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1.Nazwa organu uprawnionego do

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

reprezentowania podmiotu
WSPÓLNIK BĘDĄCY KOMPLEMENTARIUSZEM JEDNOOSOBOWO

2.Sposób reprezentacji podmiotu

Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
ł

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

ROŻKO

2.Imiona

KRZYSZTOF

3.Numer PESEL/REGON

75031016658

4.Numer KRS

****

Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1.Przedmiot przeważającej działalności
przedsiębiorcy

1

69, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA
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Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentu

Nr kolejny w
polu

Data złożenia

Za okres od do

1.Wzmianka o złożeniu
rocznego sprawozdania
finansowego

ł

17.07.2017

OD 08.09.2015 DO 31.12.2015

2

17.07.2017

OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

*****

OD 08.09.2015 DO 31.12.2015

*****

OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

3.VVzmianka o złożeniu uchwały ł
lub postanowienia o
2
zatwierdzeniu rocznego
sprawozdania finansowego

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy,
za który należy złożyć sprawozdanie
finansowe

31.12.2015

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.
Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo
w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
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Brak wpisów

Dział 5

Rubryka ł - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka ł - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów

Rubryka 4- Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych , o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej
restrukturyzacji
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalnośći gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 13.02.2019
adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

