
Przedmowa

Z zainteresowaniem przyjąłem wiadomość o wyd. 2 komentarza „Prawo rynku kapitałowego”.
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), której mam zaszczyt przewodniczyć, jest państwową
instytucją dbającą o bezpieczeństwo i rozwój rynku finansowego. Nasza podstawowa działalność
to nadzór ostrożnościowy nad instytucjami finansowymi: bankami, zakładami ubezpieczeń,
towarzystwami emerytalnymi, domami maklerskimi, towarzystwami funduszy inwestycyjnych,
instytucjami płatniczymi i spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi. Dzięki dzia-
łaniom KNF bezpieczny i stabilny sektor finansowy pozostaje filarem polskiej gospodarki.

Zgodnie z ustawą o nadzorze nad rynkiem finansowym, celem KNF jest zapewnienie prawidło-
wego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania
do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników rynku. W ramach
nadzoru nad rynkiem finansowym Komisja sprawuje nadzór nad rynkiem kapitałowym, dążąc do
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego, w szczególności bezpieczeń-
stwa obrotu oraz ochrony inwestorów i innych jego uczestników, a także przestrzegania reguł
uczciwego obrotu.

Do zadań KNF oprócz sprawowania nadzoru należy także podejmowanie działań edukacyj-
nych i informacyjnych; to zadanie, tak jak sprawowanie nadzoru, wymaga rozpowszechniania
znajomości prawa regulującego funkcjonowanie rynku kapitałowego. Stąd też z zaintereso-
waniem przyjmujemy publikowanie prac prawniczych dotyczących rynku kapitałowego, które
rozpowszechniają wiedzę o regulacji i funkcjonowaniu tego rynku. W tej literaturze istotną rolę
odgrywają komentarze do obowiązujących ustaw.

„Prawo rynku kapitałowego” obejmuje komentarz do czterech podstawowych ustaw, którymi
są: ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawa o obrocie instrumentami
finansowymi, ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym i ustawa o nadzorze nad rynkiem
kapitałowym. Autorzy komentarza to liczne grono pracowników naukowych z polskich uczelni
i prawnicy – praktycy specjalizujący się w zagadnieniach rynku kapitałowego.

Od momentu ukazania się na rynku wyd. 1 komentarza do prawa rynku kapitałowego upłynęły
już ponad 2 lata, obfitujące w liczne zmiany legislacyjne, które to dotyczyły przede wszystkim
materii ustawy z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ale także –
w nieco mniejszym stopniu – wszystkich pozostałych ustaw tworzących sui generis konstytucję
rynku kapitałowego. W międzyczasie w praktyce obrotu pojawiły się też liczne problemy,
które niewątpliwie wymagają od doktryny zajęcia stanowiska i przedstawienia odpowiednich
uwag komentatorskich. W okresie tym sądy powszechne i administracyjne wielokrotnie orzekały
też w sprawach dotyczących cywilnoprawnych, karnoprawnych oraz administracyjnoprawnych
aspektów funkcjonowania rynku kapitałowego. Ostatnie 2 lata to również okres dużej aktywności
organu nadzoru KNF. Z całą pewnością można zatem przyjąć, że okres ten był gorącym
i ważnym, jeśli chodzi o normatywną regulację krajowego rynku kapitałowego.

Wszystkie te okoliczności skłoniły redaktorów naukowych, autorów oraz wydawcę komentarza
do prawa rynku kapitałowego do przygotowania wyd. 2 – zaktualizowanego i poszerzonego. Od-
dawane właśnie w ręce Czytelników wyd. 2 będzie stanowić z pewnością istotne źródło wiedzy
dla wszystkich prawników zajmujących się zawodowo rynkiem kapitałowym i praktyczną pomoc
dla wszystkich osób zainteresowanych działaniem mechanizmów tego rynku, instrumentami
finansowymi notowanymi w jego obrębie oraz działającymi tamże instytucjami finansowymi.
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Przedmowa

Komentarz jest wyrazem indywidualnych poglądów jego autorów, nie stanowi oficjalnej
wykładni komentowanych ustaw, choć wydaje się, że autorzy dokładali starań, aby odzwierciedlić
poglądy dominujące i wykładnię przepisów przyjętą w praktyce.

Przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak
Warszawa, maj 2014 r.
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