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Przedmowa

Ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instru-
mentów fi nansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicz-
nych otwiera kolejny etap w rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Jego bez mała 
dwunastoletnie już funkcjonowanie w formie ustrukturalizowanej dowodzi znako-
micie znaczenia, jakie we współczesnej gospodarce odgrywa obrót instrumentami 
fi nansowymi, stanowiący aktualnie sferę na wskroś umiędzynarodowioną i z tej ra-
cji poddawaną coraz to nowym standardom regulacyjnym, ujednolicającym podsta-
wowe zasady obrotu. Rynek kapitałowy nie jest już pojęciem abstrakcyjnym, jakim 
wydawał się być jeszcze pod koniec lat 80. XX w. Co więcej, samo pojęcie „ryn-
ku kapitałowego” weszło już do języka prawnego, przestając tym samym być two-
rem czysto doktrynalnym. Jednocześnie dynamika rozwoju instytucji rynku kapi-
tałowego – co widać chociażby na przykładzie zmian legislacyjnych, jak ustawa 
z 8.9.2008 r. oraz ustawa z 8.3.2013 r. – dowodzi, iż mamy do czynienia z prężnym 
zjawiskiem gospodarczym ujmowanym w ramy normatywne, nadające mu – być 
może zbyt rygorystyczną postać od strony formalnej, ale nadające mu wymiar bez-
pieczny od strony instytytucjonalno-organizacyjnej. Niemniej poziom skompliko-
wania regulacji w zakresie rynku kapitałowego, co bez wątpienia uwarunkowane 
jest jego profesjonalizacją, ale też i technicyzacją, stanowi za każdym razem asumpt 
do coraz to nowych prób skomentowania zmieniającej się wciąż rzeczywistości nor-
matywnej. Tak jest i tym razem, jako że pod wpływem ostatniej nowelizacji usta-
wy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów fi nansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dokonanej ustawą 
z 8.3.2013 r., grono wybitnych przedstawicieli doktryny prawa oraz uznanych prak-
tyków rynku kapitałowego, podjęło się tego zadania, starając się, poza aspektem ju-
rydycznym, spojrzeć na problematykę obowiązujących przepisów także od strony 
ich stosowania. Efektem tej pracy jest niniejszy komentarz. W komentarzu tym po-
glądy wyrażone przez jego współautorów, zwłaszcza praktyków rynku, są ich osobi-
stymi poglądami i nie powinny być utożsamiane z poglądami Urzędów i Instytucji, 
w których pracują.
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