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Wstęp 

Zasady uczciwego obrotu giełdowego (zwane dalej ZUOG) oznaczają takie 
działanie lub zaniechanie uczestników rynku kapitałowego, które pozostając 
w zgodzie z obowiązującym prawem, spełnia w sferze etycznej wymogi dzia-
łania rynków kapitałowych. ZUOG pełnią funkcję równoważącą grę interesów 
różnych grup uczestników rynków kapitałowych. Swoim zakresem pojęciowym 
obejmują zdarzenia przebiegające na trzech płaszczyznach: zgodności z przyję-
tymi zasadami ekonomiczno-prawnymi, zgodności z przesłankami etycznymi 
funkcjonowania rynków kapitałowych oraz poszanowania interesów uczestni-
ków tych rynków. Naruszenia ZUOG polegają nie tylko na nieprzestrzeganiu 
regulacji prawnych, albowiem w niektórych przypadkach pozostając w zgodzie 
z obowiązującym prawem, mogą być kwalifikowane jako sprzeczne z normami 
etycznymi lub naruszać interesy uczestników rynków kapitałowych. Dlatego 
też granica pomiędzy poszanowaniem i naruszeniem ZUOG może pozostawać 
płynna i zależeć od indywidualnej analizy danego przypadku. Rolę decyzyjną 
w tym zakresie oraz rolę równoważącą interesy uczestników rynków kapitało-
wych odgrywają podmioty organizujące rynki kapitałowe, tj. giełdy, centralne 
rejestry depozytowo-rozliczeniowe papierów wartościowych, organy nadzor-
cze nad rynkami finansowymi (zwane dalej łącznie organizatorami). 

Na potrzeby niniejszej pracy przyjęto złożoną definicję uczestników rynków 
kapitałowych, która swoim zakresem pojęciowym obejmuje emitentów instru-
mentów finansowych, inwestorów oraz firmy inwestycyjne. Uczestnicy rynku 
kapitałowego zmierzają do tego samego celu, tj. maksymalizacji zysku. W dą-
żeniu do tego zamierzenia funkcjonowanie uczestników rynków kapitałowych 
jest zawarte w „formule 1:0”, oznaczającej, że osiągnięcie zysku przez jednego 
uczestnika wiąże się z  poniesieniem straty przez innego uczestnika. Na tym 
etapie dostrzegalne jest funkcjonowanie ZUOG, gdyż granicą dozwolonych 
działań podejmowanych w  ramach stosunków gospodarczych przez jednych 
uczestników w osiąganiu zysku jest poszanowanie interesów innych uczestni-
ków. Dążenie do maksymalizacji zysku przez poszczególnych uczestników ryn-
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ków kapitałowych pozostaje kompatybilne, jeżeli przebiega w ramach poszano-
wania ZUOG, ale może również pozostawać z  nimi sprzeczne w  sytuacji, gdy 
uczestnicy starają się osiągnąć cel maksymalizacji przy użyciu metod, środków 
lub działań pozostających poza zakresem ZUOG. Wówczas to możemy mówić 
o naruszeniach ZUOG z perspektywy spółek publicznych oraz inwestorów i firm 
inwestycyjnych, zwłaszcza w kontekście problematyki corporate governance. 

Nie istnieje definicja legalna ZUOG. Trudno również wskazać rynek kapita-
łowy, na którym zasady te są w pełni realizowane. Pełne poszanowanie ZUOG 
charakteryzuje idealny rynek kapitałowy, na którym interesy ekonomiczne, 
prawne i etyczne jego uczestników pozostają w idealnej równowadze. Jak naj-
szersze zastosowanie ZUOG powinno przyświecać działaniom uczestników 
rynków kapitałowych, zaś rolą organizatorów rynków staje się dążenie do uła-
twienia realizowania tych zasad przez uczestników. 

W niniejszej pracy poddano weryfikacji następującą tezę podstawową: na-
ruszenia ZUOG stanowią czynnik istotnie wpływający na ekonomiczno-praw-
ne warunki funkcjonowania i  rozwoju rynków kapitałowych z  perspektywy 
organizatorów tych rynków, spółek publicznych, inwestorów oraz firm inwes-
tycyjnych, a także zasad corporate governance.

W pracy dokonano realizacji wiązki celów, które wprawdzie z osobna mają 
specyficzny charakter, jednak pozostają we wzajemnej ścisłej relacji, to zaś po-
zwala na kompleksowe ujęcie problematyki będącej przedmiotem niniejszych 
rozważań. 

Celem pracy jest próba określenia, jakie znaczenie dla rozwoju i funkcjono-
wania rynków kapitałowych mają zachodzące tam naruszenia ZUOG, jakie są 
ich skutki oraz jakie metody działania powinny być przyjęte przez uczestników 
i organizatorów rynków w ramach przeciwdziałania takim naruszeniom, reak-
cji na nie i eliminowania tych zjawisk. Skoncentrowano się przede wszystkim 
na próbie wykazania istotności wpływu naruszeń ZUOG na rozwój i funkcjono-
wanie rynków kapitałowych, a to przez stworzenie warunków do wygenerowa-
nia zjawisk ekonomicznych, zmian regulacji prawnych oraz działań podejmo-
wanych przez organizatorów rynku kapitałowego. Chodzi zatem o wykazanie, 
w jakim zakresie naruszenia ZUOG stały się impulsem do dokonywania czyn-
ności przez podmioty funkcjonujące na rynkach kapitałowych w  kierunku 
ograniczenia negatywnych skutków wynikających z  tych naruszeń, mając na 
uwadze konieczność zapewnienia wszystkim inwestorom równych możliwości 
w dostępie do rynku oraz równego i pełnego uczestnictwa w tym rynku. Celem 
niniejszej pracy jest też zidentyfikowanie wyzwań, jakie stoją przed rynkami 
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kapitałowymi i zawierają się w skutecznym zapobieganiu nadużyciom, meto-
dach reakcji na nie oraz minimalizacji ich negatywnych skutków i które dosto-
sowane są do aktualnej sytuacji gospodarczej, stopnia dojrzałości rynku oraz 
uwzględniają zjawiska globalizacji rynków finansowych. Przy czym należy 
podkreślić, iż naruszenia ZUOG stanowią jeden z wielu elementów wpływają-
cych na warunki funkcjonowania i rozwoju rynków kapitałowych. 

Jeśli natomiast chodzi o przedmiot toczących się tu analiz, to jest nim proble-
matyka wpływu naruszeń ZUOG na rynki kapitałowe na przykładzie rynków 
kapitałowych znajdujących się w różnej fazie rozwoju, w tym przede wszystkim 
rynku regulowanego, kasowego, rynku akcji, choć również rynku terminowe-
go. Zakres prezentowanych analiz i badań obejmuje rynki kapitałowe różnych 
krajów i uwzględnia poszczególne zagadnienia badawcze, co jest podyktowane 
zamiarem prezentacji specyficznych lub pionierskich działań podjętych na wy-
branych rynkach, w szczególności na polskim rynku kapitałowym. Takie ujęcie 
problematyki odgrywa tu rolę porównawczą, z  doświadczeń poszczególnych 
krajów można bowiem czerpać wzorce dla podejmowanych działań na polskim 
rynku kapitałowym. I  tak na podstawie analizy zdarzeń zachodzących pod 
wpływem naruszeń ZUOG na dojrzałych rynkach kapitałowych będzie można 
podjąć próbę sformułowania wniosków odnoście do prognozowanego i pożą-
danego kierunku zmian zachodzących na rynku kapitałowym w Polsce, przy 
uwzględnieniu czynnika globalizacji rynków finansowych. 

Istotność zjawiska naruszeń ZUOG tkwi w  wynikających z  tych naruszeń 
konsekwencjach ekonomiczno-prawnych dla rynku kapitałowego, a te uzależ-
nione są od skali tych naruszeń w postaci: utraty stabilności przez rynek kapi-
tałowy, utraty zaufania w zakresie bezpieczeństwa dokonywania inwestycji na 
tym rynku, tworzenia sprzyjających warunków do napływania na rynek kapi-
tału spekulacyjnego. Istotność ta ma swoje źródło również w nieustannym na-
rażaniu rynków kapitałowych na występowanie naruszeń ZUOG, choć w róż-
nej skali, formie i różnym zakresie. 

Cezura czasowa analizy rynków kapitałowych obejmuje okres od począt-
ku XX  w. do chwili obecnej. Jednak wobec faktu, iż polski rynek kapitałowy 
w  obecnej formie funkcjonuje od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego 
stulecia, analiza problematyki naruszeń ZUOG rozpoczęta zostanie właśnie 
wtedy. Przyjęty okres badawczy pozwoli na dokładne przestudiowanie wpły-
wu naruszeń ZUOG na rynki kapitałowe oraz na zidentyfikowanie ich skutków 
przez uczestników oraz organizatorów rynków kapitałowych, a następnie środ-
ków zapobiegawczych i reakcji na zaistniałe naruszenia.
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Przedstawiona w pracy tematyka wynika z potrzeby wykazania, iż dalszy 
rozwój polskiego rynku kapitałowego postrzeganego jako miejsce inwestycji 
kapitału wymaga zwrócenia większej uwagi na aspekty związane z wykształce-
niem, udoskonaleniem oraz utrzymaniem odpowiednich mechanizmów reakcji 
uprzedniej i  następczej inwestorów, spółek publicznych, firm inwestycyjnych 
oraz organizatorów rynku kapitałowego wobec wszelkich rodzajów naruszeń 
ZUOG. Na podstawie dostępnych analiz, opracowań, danych źródłowych i ba-
dań własnych podjęto się wykazania związków pomiędzy naruszeniami ZUOG 
a zmianami zachodzącymi na rynkach kapitałowych oraz kierunkiem rozwoju 
tych zmian, a także rozważenia potencjalnych i rzeczywistych skutków naru-
szeń ZUOG dla rynków kapitałowych na płaszczyźnie organizatorów rynków 
kapitałowych i ich uczestników. 

Przedmiotowa problematyka –  pomimo swojej wagi dla rynków kapitało-
wych – pozostaje zagadnieniem niemal niezauważonym i do tej pory nie docze-
kała się wielu naukowych opracowań ekonomicznych. Tymczasem naruszenia 
ZUOG na rynkach kapitałowych stanowią problem aktualny, acz niejedno-
znaczny. Niedostatek analiz i badań naukowych dotyczących naruszeń ZUOG 
na rynkach kapitałowych i  ich znaczenia dla rozwoju i  funkcjonowania tych 
rynków stanowi zarówno ułatwienie, jak i utrudnienie pracy badawczej: z jed-
nej strony pozwala na wytyczenie nowego kierunku i stanowi wyzwanie nau-
kowe, z drugiej zaś nie pozwala na przedstawienie poglądów innych autorów 
stricte odnośnie do przedmiotowej problematyki oraz na weryfikację postawio-
nej tezy. Dlatego też cytowana tu literatura opisuje problematykę w sposób po-
średni – w poszczególnych aspektach funkcjonowania naruszeń ZUOG. 

Jeśli zaś chodzi o  strukturę niniejszej pracy, to jest ona ściśle podporząd-
kowana weryfikacji obranej tezy oraz realizacji poszczególnych celów badaw-
czych. Całość ujęta została w pięciu rozdziałach, na które składają się elementy 
zarówno teoretyczne, jak i empiryczne oraz podsumowanie, w którym zostały 
przedstawione wnioski.

Celem rozdziału pierwszego jest zaprezentowanie problematyki naruszeń 
ZUOG z punktu widzenia warunków funkcjonowania i rozwoju rynków kapi-
tałowych w zakresie zagadnień dotyczących cech, jakie mają, i  funkcji, jakie 
pełnią rynki kapitałowe, oraz ich charakterystyki w ujęciu makro- i mikroeko-
nomicznym, a  także procesów integracyjnych przejawiających się w  dążeniu 
do utworzenia jednolitego rynku papierów wartościowych i integracji instytu-
cjonalnej. Zostały w nim też przedstawione tendencje legislacyjne, które przy-
bierają kierunek wyznaczony przez występujące naruszenia ZUOG. Podjęto się 
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również analizy wpływu kryzysów finansowych na powstawanie i  przebieg 
zjawiska naruszeń ZUOG oraz podatności rynków kapitałowych na te narusze-
nia w ujęciu różnych form efektywności rynku kapitałowego. 

Celem rozdziału drugiego jest scharakteryzowanie funkcji organizatorów 
rynków kapitałowych (giełd papierów wartościowych, centralnych rejestrów 
depozytowo-rozliczeniowych, organów nadzoru nad rynkami kapitałowymi), 
jakie pełnią wobec występowania zjawisk naruszeń ZUOG. W  rozdziale tym 
zostały wskazane podejmowane przez organizatorów rynków kapitałowych 
działania prewencyjne i następcze na skutek potencjalnych i  faktycznych na-
ruszeń ZUOG. Dokonano również charakterystyki roli organizatorów rynków 
kapitałowych wobec zjawisk naruszeń ZUOG, mając na uwadze szczegółowe 
aspekty wynikające ze specyfiki ich działania i zakresu kompetencji. 

Rozdział trzeci ma na celu wykazanie wpływu naruszeń ZUOG przez spół-
ki publiczne na rozwój i  funkcjonowanie rynków kapitałowych. Przedmiotowa 
analiza została tu przedstawiona z  perspektywy naruszeń ZUOG w  zakresie 
przeprowadzania ofert publicznych papierów wartościowych, podawania nie-
prawdziwych danych w dokumentach informacyjnych oraz działań uprzednich 
i następczych wobec tych naruszeń ze strony organizatorów rynku kapitałowego. 
Poruszono również problematykę wpływu naruszeń ZUOG na rynki kapitało-
we w zakresie sprawozdawczości finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem 
rachunkowości kreatywnej i  agresywnej, międzynarodowej sprawozdawczości 
finansowej, roli biegłego rewidenta oraz prognoz finansowych. Istotne zagad-
nienie w zakresie tematyki naruszeń ZUOG w analizowanym obszarze stanowi 
wskazanie na skutki niedostatecznej transparentności spółek publicznych, prze-
jawiające się w naruszeniach obowiązków informacyjnych, i  ich konsekwencje 
z perspektywy relacji inwestorskich. 

Celem rozdziału czwartego jest wykazanie wpływu naruszeń ZUOG przez 
inwestorów i firmy inwestycyjne na warunki funkcjonowania i rozwoju rynków 
kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem studiów przypadków naruszeń 
ZUOG. W  rozdziale podjęto się charakterystyki i  określenia roli inwestorów 
i firm inwestycyjnych, jaką odgrywają oni na rynkach kapitałowych. Analiza 
wpływu naruszeń ZUOG przez inwestorów objęła manipulację kursem rynko-
wym akcji, wykorzystanie i ujawnienie informacji poufnej, zagadnienia znacz-
nych pakietów akcji, wezwań na sprzedaż i zamiany akcji i działań podejmo-
wanych w porozumieniu. Zidentyfikowano również linie obrony przyjmowane 
przez rynki kapitałowe w odpowiedzi na naruszenia ZUOG w podanych aspek-
tach, zwłaszcza przez firmy inwestycyjne. 
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Rozdział piąty, ostatni, prezentuje wpływ naruszeń ZUOG na kształtowa-
nie się zasad corporate governance. W rozdziale tym scharakteryzowano poję-
cie i genezę corporate governance oraz zaprezentowano funkcjonowanie zasad 
corporate governance w  ujęciu modelowym z  perspektywy naruszeń ZUOG, 
z uwzględnieniem zjawisk globalizacji systemów corporate governance. Następ-
nie analizie poddano pozycję organizatorów rynku kapitałowego wobec naru-
szeń ZUOG w zakresie corporate governance, naruszeń ZUOG w relacjach spółki 
publicznej z otoczeniem, naruszeń ZUOG w działaniu organizacji wynikających 
z konfliktów interesów. Poruszono zagadnienie procesu ewolucji zasad corpo-
rate governance jako odpowiedzi na naruszenia ZUOG oraz ich skuteczności 
w  zapobieganiu dalszym naruszeniom. Zaprezentowano badania wykazujące 
wpływ stosowania zasad ładu korporacyjnego na wyniki finansowe spółek oraz 
wyniki badania własnego w  ujęciu ilościowym i  jakościowym, dotyczące za-
leżności pomiędzy deklarowaniem niestosowania zasad ładu korporacyjnego 
przez spółki publiczne a podatnością tych spółek na występowanie naruszeń 
ZUOG oraz uzyskiwanym poziomem stóp zwrotu z inwestycji. 

W pracy wykorzystano następujące metody badawcze:
 �analiza literatury przedmiotu,
 �metoda opisowa,
 �analiza porównawcza danych statystycznych,
 �analiza treści dokumentów giełd papierów wartościowych, organów nad-

zorczych, centralnych rejestrów depozytowo-rozliczeniowych, raportów insty-
tutów badawczych i innych podmiotów oraz aktów prawnych, ukierunkowana 
na poszukiwanie odpowiedzi na postawione problemy badawcze,

 �przedstawienie wyników badań oraz sformułowanie wniosków.
Wykorzystanie tych metod badawczych umożliwiło zweryfikowanie posta-

wionej tezy, realizację celów pracy oraz pełniejszą prezentację zagadnienia wpły-
wu naruszeń ZUOG na warunki funkcjonowania i rozwoju rynków kapitałowych.

W pracy wykorzystano dane źródłowe pochodzące z publikacji organizato-
rów rynku kapitałowego, a  w  szczególności Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warsza-
wie, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz giełd, rejestrów instrumentów 
finansowych, nadzorów finansowych w innych krajach, raportów, biuletynów, 
aktów prawnych, a także wiele publikacji naukowych o charakterze zwartym 
i luźnym z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania, prawa rynku kapitałowe-
go. Do prezentacji niektórych zagadnień oraz danych liczbowych posłużyły ta-
bele i rysunki.


