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1. Kształtowanie się regulacji. Przyjmuje się, że właściwie funkcjonu-
jący rynek finansowy ma kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego 
[zob. A. Zawidzka-Łojek, R. Grzeszczak (red.), Prawo Materialne Unii Euro-
pejskiej, Warszawa 2015, s. 295], stąd odpowiednie ujednolicenie prawa doty-
czącego nadużyć na rynku, które są związane z informacjami poufnymi, zna-
lazło się w orbicie zainteresowań Unii Europejskiej. Okoliczności te zostały 
na szczeblu unijnym dostrzeżone już w latach 80. XX w. Mając na względzie 
prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego 13.11.1989 r. uchwalono dy-
rektywę Rady 89/592/EWG z 13.11.1989 r. koordynującą przepisy dotyczące 
wykorzystywania poufnych informacji (Dz.Urz. UE L Nr 334, s. 30; uchylo-
ną przez dyrektywę MAD), mającą na celu harmonizację przepisów dotyczą-
cych tzw. insider dealingu z jednoczesnym nałożeniem na państwa członkow-
skie obowiązku implementacyjnego do 1.6.1992 r. Akt ten nie przewidywał 
jednak pełnej harmonizacji na szczeblu wspólnotowym oraz upoważniał pań-
stwa członkowskie dawnej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej na wprowa-
dzenie regulacji bardziej restrykcyjnych na szczeblu krajowym. Spowodowało 
to znaczne rozbieżności w przepisach poszczególnych państw członkowskich. 
Zaczęto więc poszukiwanie instrumentów mogących pełniej realizować cel 
ochrony rynku finansowego.
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Stąd, mając na uwadze doświadczenie z poprzednich prób podejmowa-
nych na szczeblu unijnym oraz uwzględniając podstawowe założenia UE 
wyrażające się m.in. w jednolitym rynku UE (tzw. rynku wewnętrznym), 
na którym możliwy jest swobodny przepływ ludzi, usług, towarów i kapitału, 
2.7.2014 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) Nr 596/2014 z 16.4.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie 
w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamen-
tu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE 
i 2004/72/WE (Dz.Urz. UE L Nr 173, s. 1) (zwane dalej jako Rozporządze-
nie MAR), istotnie zmieniające dotychczasowe zasady dotyczące wypełniania 
obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne funkcjonujące na rynku 
giełdowym. Od tego dnia zaczął biec też 24-miesięczny okres, w którym Ko-
misja Europejska miała za zadanie przyjęcie środków wykonawczych do Roz-
porządzenia MAR. Od 3.7.2016 r. Rozporządzenie MAR jest bezpośrednio 
stosowane w państwach członkowskich UE i staje się częścią dorobku wspól-
notowego (franc. acquis communautaire). Zastąpiło ono uchyloną dyrektywę 
MAD (zob. pkt 3 preambuły Rozporządzenia MAR) oraz dyrektywę Komisji 
2003/124/WE z 22.12.2003 r. wykonującą dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w zakresie definicji i publicznego ujawniania informa-
cji wewnętrznych oraz definicji manipulacji na rynku (Dz.Urz. UE L Nr 339, 
s. 70), dyrektywę Komisji 2003/125/WE z 22.12.2003 r. wykonującą dyrek-
tywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie uczciwego 
przedstawiania zaleceń inwestycyjnych oraz ujawniania konfliktów interesów 
(Dz.Urz. UE L Nr 339, s. 73) i dyrektywę Komisji 2004/72/WE z 29.4.2004 r. 
wykonującą dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w za-
kresie dopuszczalnych praktyk rynkowych, definicji informacji wewnętrznej 
w odniesieniu do towarowych instrumentów pochodnych, sporządzania list 
osób mających dostęp do informacji wewnętrznych, powiadamiania o trans-
akcjach związanych z zarządem oraz powiadamiania o podejrzanych transak-
cjach (Dz.Urz. UE L Nr 162, s. 70).

2. Istota działań regulacyjnych. Działania podjęte przez prawodawcę unij-
nego stanowią istotne novum, biorąc pod uwagę zarówno zakres regulacji, jak 
i odejście od dotychczasowej formy prawnej, jako że Rozporządzenie MAR 
zastąpi dyrektywę MAD, która określała tylko normy minimalne, dlatego też 
państwa członkowskie miały według własnej dyskrecjonalności wprowadzać 
lub utrzymywać bardziej rygorystyczne przepisy karne w zakresie nadużyć 
na rynku. Dyrektywa dla swojego obowiązywania wymaga wprowadzenia po-
przez akt właściwy prawu krajowemu państwa członkowskiego. Jako powód 
zmiany przepisów regulujących ten zakres w pkt 3 preambuły Rozporządze-
nia MAR wskazano, iż: ,,zmiany legislacyjne, rynkowe i technologiczne, jakie 
zaszły od czasu wejścia w życie tej dyrektywy [MAD – przyp. M.W.], które 
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przyniosły znaczne modyfikacje w otoczeniu finansowym, dyrektywę tę na-
leżało zastąpić dostosowując ją do obecnych wymogów rynku finansowego, 
w ramach którego funkcjonuje rynek giełdowy”. Jednocześnie nowa forma 
regulacyjna jest także potrzebna, aby zapewnić jednolite zasady, jasność klu-
czowych pojęć oraz jednolity zbiór przepisów, zgodnie z wnioskami ze spra-
wozdania z 25.2.2009 r. sporządzonego przez grupę wysokiego szczebla ds. 
nadzoru finansowego w UE, pod przewodnictwem Jacquesa de Larosière’a 
(„grupa de Larosière’a”).

Rozporządzenie Unii Europejskiej stanowi najważniejszy akt prawny o naj-
szerszym zasięgu tak pod względem geograficznym, jak i podmiotowym. Jak 
wspomniano wyżej, przepisy zawarte w Rozporządzeniu MAR zaczną być 
w Polsce stosowane niezależnie od ich implementacji. Przez implementa-
cję rozumie się proces przystosowania systemu prawnego poprzez skutecz-
ne wprowadzanie, wykonanie aktu prawnego. Nie pozostawia więc prawo-
dawcom krajowym żadnych możliwości kształtowania wewnętrznego reżimu 
objętego materią przedmiotowego rozporządzenia. Artykuł 1 Rozporządzenia 
MAR zakreśla zakres przedmiotowy rozporządzenia, stwierdzając, iż rozpo-
rządzenie ustanawia wspólne ramy regulacyjne dotyczące wykorzystywania 
informacji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku), a także środ-
ki mające zapobiegać nadużyciom na rynku w celu zapewnienia integralności 
rynków finansowych w Unii oraz poprawy ochrony inwestorów i zwiększenia 
zaufania do tych rynków. Swoim zakresem normowania obejmuje więc ma-
terię, która w polskim porządku prawnym podlegała do tej pory regulacjom 
krajowym. Z chwilą wejścia w życie Rozporządzenia MAR, zastępuje ono 
wszystkie dotychczasowe przepisy krajowe dotyczące tego samego zagadnie-
nia. Zgodnie z pkt 83 preambuły Rozporządzenia MAR standardy techniczne 
dotyczące usług finansowych powinny zapewnić w całej Unii jednolite wa-
runki w zakresie spraw objętych Rozporządzeniem MAR. Skuteczne i właści-
we wydaje się powierzenie EUNGiPW (ESMA), jako organowi dysponujące-
mu wysokim poziomem wiedzy specjalistycznej, opracowania i przedkładania 
Komisji projektów regulacyjnych standardów technicznych i wykonawczych 
standardów technicznych, które nie wymagają podejmowania decyzji o cha-
rakterze politycznym.

3. Cel regulacji. Zmiana formy prawnej regulacji materii nadużyć na ryn-
ku finansowym, a więc odejście od dyrektywy na rzecz bezpośrednio wiążą-
cego rozporządzenia ma wzmocnić sytuację prawną uczestników obrotu. Idąc 
tym tokiem rozumowania, zgodnie z pkt 4 preambuły Rozporządzenia MAR 
integralność rynku jest bowiem uważana za warunek konieczny do osiągnię-
cia spójności, efektywności i przejrzystości rynku finansowego, uniknięcia 
ewentualnego arbitrażu regulacyjnego, zapewnienia nieuchronności poniesie-
nia odpowiedzialności w przypadku usiłowania manipulacji oraz zwiększe-

3



Wprowadzenie   

Królikowski6

nia pewności prawa i zmniejszenia złożoności przepisów regulacyjnych dla 
uczestników rynku. Rozporządzenie MAR realizuje zasadę równego dostę-
pu do informacji oraz postulatu wzmocnienia zaufania obywateli do papierów 
wartościowych i pochodnych im dokumentów wtórnych. Skutkiem, którym 
ma zaowocować regulacja wprowadzona Rozporządzeniem MAR, jest spójna 
i ponadnarodowa ochrona rynku finansowego oraz jego uczestników. Zgod-
nie z pkt 5 preambuły Rozporządzenia MAR, nadanie formy rozporządzenia 
wymogom dotyczącym zwalczania nadużyć na rynku zapewni bezpośrednie 
stosowanie tych wymogów, co ma bezpośrednio zagwarantować usunięcie po-
zostałych barier w handlu i znacznych zakłóceń konkurencji wynikających 
z rozbieżności między przepisami krajowymi oraz zapobiec powstawaniu 
wszelkich dalszych wynikających stąd barier w handlu i znacznych zakłó-
ceń konkurencji. Zdaniem unijnego prawodawcy należy zatem przyjąć roz-
porządzenie ustanawiające bardziej jednolitą interpretację unijnych ram do-
tyczących nadużyć na rynku, jaśniej określającą zasady mające zastosowanie 
we wszystkich państwach członkowskich. Rozwiązanie to ma zapewnić jed-
nolite warunki, zapobiegając rozbieżnościom między wymogami krajowymi, 
jakie mogą wystąpić w wyniku transpozycji dyrektywy. Rozporządzenie MAR 
wymagać będzie przestrzegania tych samych zasad przez wszystkie podmioty 
podlegające nowej rzeczywistości prawnej w całej Unii. Ograniczy ono tak-
że złożoność przepisów i koszty ich przestrzegania ponoszone przez przedsię-
biorstwa, szczególnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność transgranicz-
ną, oraz przyczyni się do wyeliminowania zakłóceń konkurencji.

Podstaw objęcia Rozporządzeniem MAR przedmiotowej materii należy do-
szukiwać się w zasadzie przyznania, co potwierdza pkt 23 preambuły Rozpo-
rządzenia MAR. Podstawową cechą wykorzystywania informacji poufnych 
jest nieuczciwe uzyskiwanie korzyści z informacji poufnych ze szkodą dla 
osób trzecich niemających dostępu do takich informacji, co oznacza zagroże-
nie dla integralności rynków finansowych i dla zaufania inwestorów. W związ-
ku z tym zakaz wykorzystywania informacji poufnych powinien mieć zasto-
sowanie, gdy osoba będąca w posiadaniu informacji poufnych nieuczciwie 
korzysta z przewagi płynącej z posiadania tych informacji, dokonując trans-
akcji rynkowych w związku z tymi informacjami przez nabywanie lub zbywa-
nie albo usiłowanie nabycia lub zbycia, anulowanie lub zmianę albo usiłowa-
nie anulowania lub zmiany zlecenia nabycia lub zbycia, na własny rachunek 
lub na rzecz osoby trzeciej, pośrednio lub bezpośrednio, instrumentów finan-
sowych, których dotyczą dane informacje. Wykorzystywanie informacji pouf-
nych może również polegać na obrocie uprawnieniami do emisji i instrumen-
tami pochodnymi oraz na składaniu ofert na aukcjach uprawnień do emisji lub 
innych produktów sprzedawanych na aukcjach na podstawie uprawnień do 
emisji, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1031/2010 z 12.11.2010 r. 
w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspek-
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tów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mo-
cy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiają-
cej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie 
(Dz.Urz. UE L Nr 302, s. 1 ze zm.).

Jako ratio legis interwencji ustawodawczej Unii Europejskiej preambuła 
Rozporządzenia MAR w pkt 1 i 2 podaje, iż prawdziwy rynek wewnętrz-
ny usług finansowych ma decydujące znaczenie dla wzrostu gospodarczego 
i tworzenia miejsc pracy w Unii oraz fakt, iż spójność, efektywność i przejrzy-
stość rynku finansowego wymaga integralności rynku. Sprawne działanie ryn-
ków papierów wartościowych oraz zaufanie społeczne do rynków to warunki 
niezbędne do wzrostu gospodarczego i dobrobytu. Nadużycia na rynku ma-
ją negatywny wpływ na integralność rynków finansowych oraz zaufanie spo-
łeczne do papierów wartościowych i instrumentów pochodnych. Tak obrane 
wartości nadrzędne, którymi kierował się ustawodawca unijny, są adekwatne 
i należycie interpretują potrzeby rynku wewnętrznego. Brak sporu co do tak 
określonego ratio legis wynika z faktu, że zostało ono jasno ustalone w pream-
bułach dyrektyw europejskich, które „odzwierciedlają ideę wspólnego rynku 
Unii Europejskiej, wyrażającą się w traktatowej zasadzie swobody przepływu 
kapitału” (M. Romanowski, „Okresy zamknięte”, s. 19). Jednocześnie, pkt 18 
preambuły Rozporządzenia MAR podaje, iż pewność prawa dla uczestników 
rynku należy zagwarantować poprzez bliższe określenie dwóch elementów 
kluczowych dla definicji informacji poufnych, tj. precyzyjnego charakteru 
tych informacji oraz istotności ich potencjalnego wpływu na ceny instrumen-
tów finansowych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym 
lub produktów sprzedawanych na aukcjach na podstawie uprawnień do emisji. 

Bezpośredniość stosowania Rozporządzenia MAR na całym obszarze UE 
niesie za sobą harmonizację przepisów oraz ujednolicenie terminologii właści-
wej dla rynku regulowanego. Od 3.7.2016 r. powstanie zatem nowa rzeczywi-
stość prawna. Spółki oraz inne podmioty (np. insiderzy) będą podporządkowa-
ni nowym regulacjom prawnym, stworzonym na dużym poziomie ogólności, 
tak aby możliwe było zastosowanie ich do zmieniających się warunków ryn-
kowych. Jednocześnie te ogólne regulacje normują niezwykle istotne dla 
rynku kapitałowego kwestie. Wobec powyższego w ostatnim czasie podjęto 
działania mające na celu opracowanie swego rodzaju standardów raportowa-
nia, które mogłyby służyć podmiotom zainteresowanym w celu prawidłowe-
go wykonywania obowiązków informacyjnych, co najmniej do czasu wypra-
cowania praktyki, w tym zwłaszcza orzeczniczej, co do sposobu wykładni 
określonych pojęć użytych w Rozporządzeniu MAR. Formuła aktu obowią-
zującego bezpośrednio ma na celu należytą ochronę „racjonalnych inwesto-
rów”, którzy opierają swoje decyzje inwestycyjne na informacjach, którymi 
już dysponują, tj. na informacjach dostępnych ex ante. Informacje ex post mo-
gą służyć do sprawdzenia przypuszczeń co do tego, czy informacje ex ante 
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miały wpływ na cenę, nie mogą jednak służyć do podejmowania działań wo-
bec osób, które wyciągnęły prawidłowe wnioski z dostępnych im informacji 
ex ante (zob. pkt 14 i 15 preambuły Rozporządzenia MAR).

Zmianie ulega definicja informacji poufnej, której dotychczasowe brzmie-
nie zawierał art. 1 dyrektywy MAD, w której „informacja poufna” terminolo-
gicznie oznaczona jest jako „informacja wewnętrzna”. Zgodnie z art. 1 pkt 1 
dyrektywy MAD oznacza ona „informację o ściśle określonym charakterze, 
niepodaną do wiadomości publicznej, dotyczącą bezpośrednio lub pośrednio 
jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych lub jednego lub kil-
ku instrumentów finansowych i które, gdyby zostały podane do wiadomości 
publicznej, miałyby prawdopodobnie znaczny wpływ na ceny tych instrumen-
tów finansowych lub na cenę powiązanych pochodnych instrumentów finanso-
wych”. Można zatem wskazać cztery cechy wyróżniające informację poufną: 
1) precyzyjność; 
2) niepubliczny charakter; 
3) związek z emitentem lub instrumentami finansowymi; 
4) cenotwórczość.

Wejście w życie Rozporządzenia MAR powoduje rewolucję w giełdowej 
sprawozdawczości na rynku regulowanym i NewConnect, zmieniając całko-
wicie obecnie obowiązujące standardy raportowania. Zmiany czekają również 
„ustawę o ofercie publicznej (…) oraz [ustawę z 29.7.2005 r. o obrocie instru-
mentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.)] oraz kanoniczne 
dla działów relacji inwestorskich „rozporządzenie w sprawie informacji bie-
żących i okresowych (…)” [rozporządzenie Ministra Finansów z 19.2.2009 r. 
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emi-
tentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne 
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 133 ze zm.)]. Giełdowi emitenci stoją 
zatem przed koniecznością wdrożenia wielu zmian sprawozdawczych, obej-
mujących m.in. standardy komunikacji z rynkiem i swymi akcjonariuszami. 
Zmianie ulegnie również zakres przedmiotowy objęty dotychczasową dyrek-
tywą MAD, jako że zgodnie z art. 9 dyrektywy MAD miała ona zastosowanie 
do instrumentów finansowych oraz derywatów związanych jedynie z rynkiem 
regulowanym. Zgodnie z art. 2 ust. 1 Rozporządzenia MAR, Rozporządze-
nie MAR rozszerza dotychczasowy zakres normowania o instrumenty finan-
sowe oraz derywaty związane z rynkami MTF – Multilateral Trading Facili-
ties (wielostronne platformy obrotu) oraz OTF – Organised Trading Facilities 
(zorganizowane platformy obrotu). Zgodnie z pkt 8 preambuły Rozporządze-
nia MAR, zakres Rozporządzenia MAR powinien zatem obejmować wszel-
kie instrumenty finansowe będące w obrocie na rynku regulowanym, MTF lub 
OTF oraz wszelkie inne zachowania lub działania, które mogą mieć wpływ 
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na taki instrument finansowy, niezależnie od tego, czy mają one miejsce w sys-
temie obrotu.

4. Nowe ujęcie informacji poufnej. Najistotniejszą zmianą wprowadzo-
ną Rozporządzeniem MAR jest wprowadzenie definicji informacji poufnej, 
która staje się jedynym kryterium publikacji przez emitentów raportów bieżą-
cych. Dotychczas obowiązywał określony prawem katalog przypadków wy-
magających raportowania, a teraz spółka będzie musiała sama zdecydować, 
jaką informację opublikuje. Innymi słowy, ciężar rozpoznawczy i informa-
cyjny przenosi się na emitenta. Wchodzące w życie 3.7.2016 r. Rozporządze-
nie MAR wprowadza kompleksową regulację dotyczącą informacji poufnych 
w zakresie nadużyć na rynku finansowym. Celem przewodnim Rozporządze-
nia MAR jest m.in. stworzenie jednolitej definicji informacji poufnej wspól-
nej dla wszystkich emitentów giełdowych na terytorium Unii. Tym samym 
przestanie obowiązywać polska regulacja odnosząca się do informacji pouf-
nych oraz informacji bieżących. Z dniem 3.7.2016 r. dotychczasowa definicja 
informacji poufnej wynikająca z art. 154 ust. 1 ObrInstrFinU ustępuje przed 
tą, która została zawarta w Rozporządzeniu MAR. Informacją poufną w ro-
zumieniu ustawy jest – określona w sposób precyzyjny – informacja dotyczą-
ca, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku emitentów instrumentów 
finansowych, jednego lub kilku instrumentów finansowych albo nabywania 
lub zbywania takich instrumentów, która nie została przekazana do publicznej 
wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpły-
nąć na cenę tych instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi 
pochodnych instrumentów finansowych. Ustawodawca unijny zastępuję oma-
wianą regulację art. 7 Rozporządzenia MAR, który definiuje informację po-
ufną jako informację: 
1) określoną w sposób precyzyjny, która nie została podana do wiadomości 

publicznej; 
2) dotyczącą, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emi-

tentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych; 
3) która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej miałaby praw-

dopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub 
na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych. 

Rozporządzenie MAR reguluje kwestię listy insiderów szerzej niż art. 158 
ObrInstrFinU. Zgodnie z Rozporządzeniem MAR emitent będzie zobowiąza-
ny do zapewnienia, aby każda osoba, która znajduje się na liście insiderów, 
potwierdziła na piśmie zaznajomienie się ze związanymi z tym obowiązka-
mi wynikającymi z przepisów oraz, że jest świadoma konsekwencji wynika-
jących z wykorzystania informacji poufnych i bezprawnego ich ujawnienia. 

Los rozporządzenia Ministra Finansów z 19.2.2009 r. w sprawie informa-
cji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów war-
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tościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wyma-
ganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 
(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 133 ze zm.) nie jest jeszcze przesądzony. Należy 
oczekiwać, że rozporządzenie, wraz z rozpoczęciem stosowania Rozporządze-
nia MAR, przestanie obowiązywać. Podstawą raportowania w trybie raportów 
bieżących ma być bowiem pojawienie się informacji poufnej dotyczącej emi-
tenta. Do emitenta w dalszym ciągu będzie należała ocena, czy dana informa-
cja ma w istocie charakter informacji poufnej i czy należy ją upublicznić. Brak 
obowiązywania „sztywnych reguł” dotyczących zakresu raportowania pozwa-
la na wprowadzenie pewnej elastyczności w tym zakresie oraz dostosowanie 
trybu, jak i całego mechanizmu raportowania do specyfiki emitenta i przyjętej 
przez niego polityki informacyjnej. Zniesiona zostanie tzw. zasada 24 godzin. 
Zgodnie § 100 ust. 1 omawianego rozporządzenia, raport bieżący przekazuje 
się, z zastrzeżeniem ust. 2–10, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
24 godzin od zaistnienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji przez emi-
tenta. Artykuł 17 rozporządzenia MAR uchyla tę regułę. 

Zmianie ulega ponadto sposób opóźniania publikacji informacji – w miej-
sce obecnego systemu ex ante (najpierw spółka zawiadamia nadzorcę o chęci 
opóźnienia ujawnienia informacji poufnej) wprowadzona będzie notyfikacja 
do organu nadzoru po publikacji informacji poufnej ex post. Innymi słowy, ko-
nieczność zawiadomienia organu nadzorującego zostaje utrzymana w mocy, 
zmienia się jednak chwila dokonania takiego zgłoszenia.

5. Zmiany w zakresie zakazu manipulacji na rynku. Najważniejszym 
czynnikiem sukcesu na rynku finansowym jest wiarygodna informacja, a ma-
nipulacje na tym rynku polegają na wywieraniu wpływu na osobę lub grupę 
osób poprzez informację, by nieświadomie i z własnej woli realizowała ce-
le manipulatora. Rozporządzenie MAR w art. 12 wprowadza nową defini-
cję legalną manipulacji na rynku, zastępując rozwiązanie przyjęte w art. 39 
ObrInstrFinU. Tym samym 3.7.2016 r. art. 39 ObrInstrFinU przestanie mieć 
znaczenie wiodące, a jego miejsce w systemie zajmie nowa regulacja, właści-
wa porządkom wszystkich państw członkowskich. W rozumieniu Rozporzą-
dzenia MAR manipulacją rynkową jest zawieranie transakcji, składanie zleceń 
lub inne zachowanie, które może wprowadzić w błąd co do podaży, popytu lub 
ceny instrumentu, lub utrzymania jej na nienaturalnym poziomie. Manipulacją 
są również operacje związane z użyciem fikcyjnych narzędzi i rozpowszech-
nianie lub przekazywanie fałszywych informacji. Rozporządzenie MAR 
za manipulację uznaje także zakłócanie funkcjonowania systemów w handlu 
wysokiej częstotliwości. Za naruszenie przez osobę fizyczną zapisów o mani-
pulacji rynkowej Rozporządzenie MAR wprowadza regulację stanowiącą, iż 
kara powinna wynosić w maksymalnym wymiarze co najmniej 4 lata pozba-
wienia wolności. Wymienia także szereg sankcji wobec osób prawnych, takich 
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jak: pozbawienie prawa do korzystania ze świadczeń i pomocy publicznej, 
czasowy lub stały zakaz prowadzenia działalności, a nawet likwidację sądową.

W przypadku Rozporządzenia MAR maksymalną sankcją administracyjną 
w odniesieniu do manipulacji rynkowej jest 5 000 000 euro dla osoby fizycz-
nej (zob. art. 30 ust. 2 lit. i tiret pierwsze Rozporządzenia MAR). W przypad-
ku osoby prawnej sankcje to 15 000 000 euro lub 15% całkowitych rocznych 
obrotów na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego 
(zob. art. 30 ust. 2 lit. j tiret pierwsze Rozporządzenia MAR). Regulacja ta za-
stąpi art. 183 ObrInstrFinU, zgodnie z którym: ,,1. Kto dokonuje manipulacji, 
o której mowa w art. 39 ust. 2 pkt 1–3, pkt 4 lit. a lub pkt 5–7, podlega grzyw-
nie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, 
albo obu tym karom łącznie. 2. Kto wchodzi w porozumienie z inną osobą ma-
jące na celu manipulację, o której mowa w art. 39 ust. 2 pkt 1–3, pkt 4 lit. a lub 
pkt 5–7, podlega grzywnie do 2 000 000 zł”. Zmianie ulegnie więc zarówno 
zakres przedmiotowy manipulacji na rynku finansowym, jak i sankcje grożące 
za ich naruszenie. Szczególnie odczuwalne będzie to więc dla państw takich 
jak Polska, gdzie przy relatywnie niższych zarobkach kary będą dużo bardziej 
dolegliwe, co może podziałać negatywnie na rozwój polskiego rynku. Ich wy-
sokość wydaje się nieadekwatna w stosunku do kapitalizacji polskich spółek 
czy wielkości nadużyć. Jak wspomniano wyżej zmiana przepisów dokonana 
zostanie niejako automatycznie, bez konieczności podejmowania działań de-
rogacyjnych przez polskiego ustawodawcę i w związku z ogłoszeniem stanie 
się wiążąca dla obywateli. 

6. Wyłączenia ograniczeń krajowych oraz minimalne kompetencje or-
ganów nadzoru. Państwa członkowskie, członkowie Europejskiego Systemu 
Banków Centralnych (ESBC), ministerstwa i inne agencje oraz spółki celowe 
jednego lub kilku państw członkowskich, a także Unia i niektóre inne orga-
ny publiczne lub osoby działające w ich imieniu nie powinny być ograniczane 
w prowadzeniu polityki pieniężnej, dewizowej lub zarządzania długiem pu-
blicznym, jeżeli ich działania są podejmowane w interesie publicznym i wy-
łącznie w celu prowadzenia wspomnianej polityki (zob. pkt 13 preambuły 
Rozporządzenia MAR). Rozumując a contrario, rozporządzenie to może ogra-
niczać kompetencje władcze państw członkowskich w ramach wymienionych 
polityk, mieszczących się w zakresie normowanym przedmiotowym Rozpo-
rządzeniem MAR, gdy te działania nie są wykonywane w ramach tych polityk 
i w realizacji interesu publicznego. 

Punkt 66 preambuły Rozporządzenia MAR stwierdza, iż Rozporządzenie 
MAR określa minimalny zbiór uprawnień, jakie powinny posiadać właści-
we organy, jednak uprawnienia te należy wykonywać w ramach całościowe-
go systemu prawa krajowego, gwarantującego poszanowanie praw podsta-
wowych, w tym prawa do prywatności. W odniesieniu do wykonywania tych 
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uprawnień, które może stanowić poważną ingerencję w prawo do poszano-
wania życia prywatnego i rodzinnego, miru domowego i komunikowania się, 
państwa członkowskie powinny dysponować wystarczającymi i skutecznymi 
zabezpieczeniami przed nadużyciami, np. w formie wymogu uzyskania w wy-
maganych prawem przypadkach uprzedniej zgody organów sądowych dane-
go państwa członkowskiego. Powinny one dać właściwym organom możli-
wość wykonywania takich uprawnień naruszających prywatność w zakresie 
niezbędnym do właściwego przeprowadzenia czynności nadzorczych w po-
ważnych przypadkach, w których nie istnieją równoważne środki pozwalają-
ce na uzyskanie takich samych rezultatów. W celu przestrzegania norm usta-
nowionych przedmiotowym rozporządzeniem państwa członkowskie powinny 
wprowadzić możność ingerencji w podstawowe prawa obywatelskie wynika-
jące z Konstytucji. Zakłada się więc, iż gdyby regulacje krajowe nie pozwalały 
na pełne urzeczywistnienie czynności nadzorczych za zgodność działań z po-
stulowanymi przez Rozporządzenie MAR, państwa powinny wprowadzić sub-
sydiarne względem nich uprawnienia władcze, ingerujące w sferę praw oby-
watelskich – dla uzyskania zakładanych rezultatów. Motyw ten, nie zakłada 
bezwzględnego obowiązku, jednak nakłada na państwa członkowskie obowią-
zek oceny obowiązującego stanu prawnego pod kątem możności egzekwowa-
nia norm objętych zakresem Rozporządzenia MAR. Uregulowanie takie pozo-
staje w zgodzie z zasadą zakazującą transformacji – jeżeli dana dziedzina jest 
uregulowana w rozporządzeniu, to kompetencja państw członkowskich w za-
kresie stanowienia prawa krajowego w tej dziedzinie wygasa, chyba że zobo-
wiązanie do wydania przepisów tego prawa zawiera rozporządzenie. Co godne 
podkreślenia, rola państwa polskiego nie musi ograniczać się do roli biernego 
obserwatora zmian legislacyjnych zachodzących w polskim porządku praw-
nym. Instrumentem pozwalającym na kontrolę (aczkolwiek kontrowersyjnym 
co do kwestii jego dopuszczalności) rozwiązań przyjętych przez prawodawcę 
unijnego jest skarga konstytucyjna. Rewolucyjny wyrok TK z 16.11.2011 r. 
(SK 45/09, OTK-A 2011, Nr 9, poz. 97) otwiera ścieżkę dla kontroli legalno-
ści wtórnego prawa unijnego. W tym wyroku TK stwierdził, że może oceniać 
przepisy unijne pod kątem polskiej Konstytucji, jeśli regulują one kwestie do-
tyczące praw człowieka i wolności obywatelskich. Wyrok dotyczy kontro-
li przepisów rozporządzeń, należących do wtórnego prawa UE, które obni-
żają standard zagwarantowanych polskiemu obywatelowi konstytucyjnych 
praw i wolności. Z orzeczenia wynika, że polski sąd konstytucyjny ma prawo 
sprawdzić unijny przepis i unieważnić jego stosowanie na terenie Polski, je-
śli narusza on prawa i wolności zagwarantowane na szczeblu konstytucyjnym. 
Jako podstawę dopuszczalności swego działania, sędziowie podnieśli, że mi-
mo iż zakres kompetencji Trybunału regulowany jest przez przepis art. 188 
Konstytucji RP, to do spraw wnoszonych do TK w ramach skargi konstytucyj-
nej stosuje się art. 79 ust. 1 Konstytucji RP, który ma charakter autonomiczny 
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i niezależny. Zgodnie z art. 79 ust. 1 Konstytucji RP przedmiotem skargi mo-
że być ustawa lub inny akt normatywny, na podstawie którego sąd lub organ 
administracji publicznej orzekł ostatecznie o wolnościach lub prawach albo 
o obowiązkach określonych w Konstytucji. Tym innym aktem normatywnym, 
zdaniem członków składu orzekającego TK, jest unijne rozporządzenie, gdyż 
ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane. Jako dru-
gi argument TK podniósł, że podstawową funkcją skargi konstytucyjnej jest 
ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostek. Wobec tego nieuzasad-
nione jest zawężanie jej przedmiotu do aktów normatywnych wymienionych 
jedynie w art. 188 pkt 1–3 Konstytucji RP.

Mimo określonego wyżej charakteru rozporządzeń Trybunał Sprawiedliwo-
ści przypomniał w sposób jednoznaczny, że możliwość egzekwowania przepi-
sów rozporządzenia przed sądem krajowym, którą posiadają obywatele Unii, 
nie zwalnia państw członkowskich od przyjęcia środków wewnętrznych ce-
lem zapewnienia mu pełnego i kompletnego zastosowania, kiedy okaże się to 
konieczne (zob. wyr. TSWE z 26.2.2008 r. w spr. C-132/05 Komisja Wspól-
not Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec, Zb.Orz. 2008, 
s. I-00957). Stała linia orzecznicza Trybunału wskazuje więc, iż mimo bezpo-
średniości stosowania rozporządzeń, rola państwa nie musi sprowadzać się do 
na biernego obserwowania zachodzących zmian legislacyjnych, lecz we wska-
zanych przypadkach oznacza konieczność podjęcia działań normotwórczych 
mających na względzie konieczność aktualizacji przepisów prawa krajowe-
go. Co warto podkreślić, w przypadku takim, możność interwencji państwa 
członkowskiego dozwolona jest tylko „w zakresie niezbędnym do wykonania 
rozporządzeń”, zaś działania wykonywane na szczeblu krajowym nie mogą 
w żadnym wypadku rozporządzenia zastąpić lub zmodyfikować. Ta ostatnia 
możliwość jest sprzeczna z prawem UE, gdyż sprzeczną z traktatami jest każ-
da czynność wykonawcza, której konsekwencją może być zapobieżenie temu, 
aby rozporządzenia wywołały bezpośredni skutek i dochodziło w ten sposób 
do narażenia na szwank jego równoczesnego i jednolitego stosowania w ca-
łej Unii Europejskiej (zob. wyr. TSWE z 7.2.1973 r. w spr. C-39/72 Komisja 
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoch, Zb.Orz. 1973, s. 00101). 
Przepis prawa krajowego, który powtarza treść bezpośrednio stosowalnego 
przepisu prawa wspólnotowego, nie ma żadnego wpływu na bezpośrednie sto-
sowanie tego przepisu lub na wynikającą z Traktatu jurysdykcję Trybunału 
(zob. wyr. TSWE z 10.10.1973 r. w spr. 34/73 Fratelli Variola S.p.A. przeciw-
ko Amministrazione italiana delle Finanze, Zb.Orz. 1973, s. 00981).

7. Charakter regulacji. Rozporządzenie unijne stanowi akt prawa po-
nadnarodowego i – w przeciwieństwie do dyrektywy – jest wiążącym aktem 
prawnym. Akty prawa wtórnego nie podlegają jednak hierarchizacji, nie jest 
to więc zmiana sugerowana piramidalnością aktów unijnych, lecz sposobem 
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oddziaływania aktu na reżimy wewnętrzne państw członkowskich. Rozpo-
rządzenie wiąże nie tylko co do rezultatu, lecz również co do formy i me-
tod jego osiągnięcia (C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe, t. 1, s. 495). 
Ma za zadanie ujednolicenie prawa we wszystkich państwach UE. Jest też 
przejawem najgłębszej ingerencji prawodawcy unijnego w porządki prawne 
państw członkowskich. W obszarach poddanych regulacji w formie rozporzą-
dzenia organy prawodawcze państw są obowiązane do uchylenia wcześniej-
szych regulacji wewnątrzpaństwowych niezgodnych z treścią rozporządzenia 
i do niewydawania takich regulacji w przyszłości. Zgodnie z art. 288 TFUE 
(d. art. 249 TWE) rozporządzenie ma zasięg ogólny. Charakteryzuje się ge-
neralnością oraz abstrakcyjnością zawartych regulacji, wiąże w całości oraz 
jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Cha-
rakter „ogólności” rozporządzeń wskazuje, że jest to akt generalny, a zatem 
akt tworzący określone reguły zachowania, które mogą mieć zastosowanie do 
nieokreślonej liczby przypadków i wobec nieokreślonej (otwartej) kategorii 
podmiotów. W swoim zakresie „zastępują” normy prawa krajowego, stanowią 
więc instrument unifikacji prawa na szczeblu międzynarodowym. 

8. Stosowanie rozporządzenia unijnego. Państwa członkowskie nie mogą 
stosować rozporządzeń w sposób selektywny. Akt tego rodzaju nie pozosta-
wia swoim odbiorcom (w przeciwieństwie do dyrektyw) żadnego marginesu 
uznania. W wyroku z 7.2.1973 r. w spr. 39/72 Komisja Europejska przeciw-
ko Republice Włoskiej (Zb.Orz. 1973, s. 00101) TSWE orzekł, iż niedopusz-
czalne jest stosowanie przez państwa członkowskie rozporządzeń w sposób 
niepełny, tak aby zredukować skutki wspólnotowych aktów prawnych, któ-
rym to państwo się sprzeciwia, kierując się narodowym interesem. Co za tym 
idzie, bezpośrednimi adresatami rozporządzeń są zarówno państwa człon-
kowskie, jak i jednostki (osoby fizyczne i prawne). Trybunał Sprawiedliwo-
ści Wspólnot Europejskich w wyroku z 7.3.1972 r. w spr. 84/71 SpA Ma-
rimex przeciwko Ministero delle Fianze (Zb.Orz. 1972, s. 00089; podobnie 
zob. wyr. TSWE z: 26.2.1976 r. w spr. 65/75 Riccardo Tasca, Zb.Orz. 1976, 
s. 00291; 14.12.1971 r. w spr. 43/71 Politi s.a.s. przeciwko Ministry for Finan-
ce of the Italian Republic, Zb.Orz. 1971, s. 01039) zajął stanowisko, iż biorąc 
pod uwagę charakter i funkcje rozporządzeń w systemie prawa wspólnotowe-
go, ich postanowienia skutkują natychmiastowo i jako takie w sposób bezpo-
średni przyznają uprawnienia, a sądy państw członkowskich mają obowią-
zek udzielać na ich podstawie ochrony prawnej podmiotom im podlegającym. 
Rozporządzenia nie wymagają – dla swojej ważności i możności stosowania 
– transpozycji aktem prawa krajowego. Stosowanie rozporządzeń jest obo-
wiązkowe i państwa nie mogą usprawiedliwiać ich nieprzestrzegania ani pro-
testem w trakcie jego tworzenia, ani trudnościami wewnętrznymi, ani wresz-
cie przepisami prawa krajowego. 
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