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Publiczne oferowanie 
papierów wartościowych

▶ dr Jarosław Szewczyk, LL.M.1

▶ Wraz z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z 14.6.2017 r. 
w  sprawie prospektu, który ma być publikowany 
w  związku z  ofertą publiczną papierów wartościo
wych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku re
gulowanym2, w polskim porządku prawnym pojawił 
się nowy reżim dla publicznego oferowania papierów 
wartościowych. Nowy akt prawny nie tylko zmienił 
zasady sporządzania prospektów, ale przede wszyst
kim usankcjonował nową definicję oferty publicznej. 
Istotnie odbiega ona od definicji znanej dotychczas 
z art. 3 ust. 1 ustawy z 29.7.2005 r. o ofercie publicz
nej i warunkach wprowadzania instrumentów finan
sowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 
o spółkach publicznych3. Celem niniejszego artykułu 
jest dokonanie szczegółowej wykładni nowej defini
cji, w tym również odniesienie się do koncepcji „ofer
ty prywatnej”. 

Wprowadzenie
Od 21.7.2019 r. oferty publiczne papierów wartościowych 
dokonywane na  terytorium UE muszą być przeprowa-
dzane zgodnie z przepisami rozporządzenia 2017/1129. 
Nowy akt prawny wprowadził do polskiego porządku 
prawnego nową definicję „oferty publicznej”4 właściwie 
rugując z obrotu publicznego tak często stosowane poję-
cie „oferty prywatnej” (ang. private placement). Zasadni-
czej zmianie pojęciowej nie towarzyszyła żadna głębsza 
refleksja. Dyskusję nad nowym kształtem OfertaPublU 
(znowelizowanej ustawą z 16.10.2019 r. o zmianie usta-
wy o  ofercie publicznej i  warunkach wprowadzania in-
strumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych in-
nych ustaw5) warto rozpocząć od kilku uwag na temat sa-
mej definicji oferty publicznej [art. 2 lit. d) rozporządze-
nia 2017/1129].  

1  Autor jest adwokatem, wspólnikiem w RKKW – Kwaśnicki, Wróbel 
& Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci sp.p. 
2  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 
z 14.6.2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związ-
ku z  ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem 
ich do obrotu na  rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 
2003/71/WE, Dz.Urz. L Nr 168 z 30.6.2017 r., s. 12; dalej jako: rozpo-
rządzenie 2017/1129.
3  T. jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.; dalej jako: OfertaPublU.
4  Zgodnie z  nowym art.  4 pkt 4a OfertaPublU, ilekroć w  ustawie 
jest mowa o „ofercie publicznej” rozumie się przez to „ofertę publicz-
ną papierów wartościowych” w rozumieniu art. 2 lit. d) rozporządzenia 
2017/1129.
5  Dz.U. poz. 2217. 

Rozporządzenie 2017/1129
Rozporządzenie 2017/1129 weszło w życie w 2017 r.6. Za-
sadniczo stosuje się je jednak dopiero od 21.7.2019 r.7. Za-
stąpiło ono (uchylając) dyrektywę 2003/71/WE w spra-
wie prospektu emisyjnego publikowanego w  związku 
z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów 
wartościowych8. Bezpośrednie stosowanie rozporządze-
nia stanowić ma istotny krok w kierunku stworzenia praw-
dziwej unii europejskich rynków kapitałowych. Dokonać 
ma się to poprzez ujednolicenie (na poziomie UE) zasad 
dotyczących sporządzania prospektów emisyjnych oraz 
związanych z tym obowiązków informacyjnych emiten-
tów. Forma rozporządzenia wybrana została po to, aby za-
pewnić spójne podejście nadzorców, zwiększyć pewność 
prawa oraz zapobiegać utrudnieniom w przeprowadzaniu 
transgranicznych ofert publicznych9. W razie bowiem ja-
kichkolwiek sprzeczności między treścią obowiązujących 
nadal przepisów krajowych a przepisami rozporządzenia, 
prymat należy dawać normom wynikającym z rozporzą-
dzenia (pierwszeństwo zastosowania)10.

Publiczne oferowanie papierów 
wartościowych
Pierwsze uwagi warto poczynić do samego tłumaczenia 
definiowanego w dalszej części pojęcia. W polskiej wersji 
językowej pojawia się pojęcie „oferty publicznej papierów 

6  Rozporządzenie 2017/1129 określa wymogi dotyczące sporządza-
nia, zatwierdzania i rozpowszechniania prospektu, który ma być publi-
kowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub do-
puszczeniem ich do obrotu na  rynku regulowanym umiejscowionym 
lub działającym w państwie członkowskim UE.
7  Zob. art. 49 ust. 2 rozporządzenia 2017/1129 – niektóre przepisy 
obowiązują już od 20.7.2017 r.
8  Tj. dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady 
z 4.11.2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związ-
ku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartoś-
ciowych i  zmieniającą dyrektywę 2001/34/WE, Dz.Urz.  L Nr  345 
z 31.12.2003 r., s. 64.
9  Zgodnie z art. 288 akapit 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro-
pejskiej (Dz.Urz. C Nr 326 z 26.10.2012 r., s. 47 i n. ze zm. rozporzą-
dzenia mają zasięg ogólny, wiążą w całości i są bezpośrednio stosowane 
we wszystkich państwach członkowskich.
10  W  szczególności oznacza to konieczność pomijania przepisów 
OfertaPublU oraz wydanych na  jej podstawie aktów wykonawczych, 
sprzecznych z  rozporządzeniem. Wyrazem powyższego jest zmodyfi-
kowany art.  1 pkt  1 OfertaPublU, zgodnie z  którym OfertaPublU re-
guluje zasady i warunki dokonywania oferty publicznej papierów war-
tościowych, prowadzenia subskrypcji lub sprzedaży tych papierów 
wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie pa-
pierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do ob-
rotu na rynku regulowanym, w zakresie nieuregulowanym przepisami 
rozporządzenia 2017/1129. Warto natomiast zauważyć, że w  niektó-
rych przypadkach zakres zastosowania przepisów rozporządzenia 
2017/1129 jest znacznie węższy, niż zakres regulowany przez Oferta-
PublU. W  takich przypadkach przepisy ustawy, w  zakresie nieuregu-
lowanym przez rozporządzenie 2017/1129, należy stosować nadal. 
Zob.  Stanowisko UKNF w  związku z  ryzykiem niedostosowania do 
21.7.2019 r. polskiego porządku prawnego do przepisów rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z 14.6.2017 r. 
w  sprawie prospektu, który ma być publikowany w  związku z  ofer-
tą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do ob-
rotu na  rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE 
z 11.7.2019 r.: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Ko-
munikat_dot_rozporzadzenia_prospektowego_66497.pdf.
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wartościowych” jako odpowiednik angielskiego zwrotu: 
„offer of securities to the public”, czy francuskiego: „offre 
au public de  valeurs mobilières”. Przez pryzmat pełnej 
treści rozporządzenia trafniejszym tłumaczeniem byłoby 
„publiczne oferowanie papierów wartościowych”. Sama 
tradycja posługiwania się zwrotem „oferty publicznej”, 
a nie „publicznego oferowania” (ang. public offering)11 jest 
słabym powodem dla utrzymywania takiej konwencji. 
Przy takim tłumaczeniu można odnieść (błędne) wraże-
nie jakoby przedmiotem regulacji były specyficzne oferty 
(ich zawartość, forma, sposób przyjęcia itd.). Tymczasem 
omawiana regulacja dotyczy obowiązków powstających 
wtedy, gdy papiery wartościowe są publicznie oferowane 
(ang. when securities are offered to the public)12. Oferowanie 
rozumiane jest jako pewien proces – najczęściej zresztą 
rozciągnięty w czasie. Bardzo rzadko publiczne oferowa-
nie przybiera formę jednego dokumentu. Z reguły składa 
się na nie szereg czynności takich jak umieszczenie pew-
nych informacji na stronie emitenta, rozesłanie wiado-
mości do pewnych grup odbiorców, publiczne prezento-
wanie celów i ryzyk związanych z oferowanymi walorami 
itd. Niebezpieczne jest utrwalanie przeświadczenia, że 
przedmiotem omawianej regulacji jest pewna czynność 
prawna à la oferta w rozumieniu art. 66 KC. Pojęcie sto-
sowane na gruncie rozporządzenia 2017/1129 abstrahu-
je od konstrukcji cywilistycznych. Nacisk kładziony jest 
nie na zawartość „oferty”, ale na czynności, które dopro-
wadzić mogą odbiorcę przekazu do podjęcia przez nie-
go decyzji inwestycyjnej. Warto by zatem zastanowić się 
nad zmianą nowego art. 4 pkt 4a OfertaPublU, zgodnie 
z  którym ilekroć w  ustawie jest mowa o  „ofercie pub-
licznej” rozumie się przez to „ofertę publiczną papierów 
wartościowych” w rozumieniu art. 2 lit. d) rozporządze-
nia 2017/1129.

Definicja oferty publicznej
Zgodnie z art. 2 lit. d) rozporządzenia 2017/1129 (pol-
ską wersją językową), „oferta publiczna papierów war
tościowych” oznacza komunikat skierowany do odbior-
ców w dowolnej formie i za pomocą dowolnych środków, 
przedstawiający wystarczające informacje na temat wa-
runków oferty i oferowanych papierów wartościowych, 
w celu umożliwienia inwestorowi podjęcia decyzji o na-
byciu lub subskrypcji tych papierów wartościowych13. 
Definicja ta ma również zastosowanie do plasowania pa-
pierów wartościowych poprzez pośredników finanso-

11  Zob. uchylony art. 3 ust. 1 OfertaPublU.
12  Por. np. wersje językowe art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2017/1129. 
13  Co ciekawe jest to dokładnie ta sama definicja zaczerpnięta (jak się 
wydaje) z art. 2(1)(l) do niedawna obowiązującego luksemburskiego 
prawa prospektowego (fr. Loi du 10 juillet 2005 relative aux prospectus 
pour valeurs mobilières). Zgodnie z  tym przepisem: „»offre au public 
de valeurs mobilières« une communication adressée sous quelque for-
me et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une 
information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les titres à offrir, 
de  manière à mettre un investisseur en mesure de  décider d’acheter 
ou de  souscrire ces valeurs mobilières. Cette définition s’applique 
également au placement de  valeurs mobilières par des intermédiaires 
financiers”, zob. http://www.cssf.lu/fileadmin/files/Lois_reglements/
Legislation/Lois/L_100705_prospectus_upd100516.pdf. 

wych. Także w tym miejscu warto pochylić się nad tłu-
maczeniem jednego sformułowania. W  polskiej wersji 
językowej mowa jest o „komunikacie” – tak jakby pub-
liczne oferowanie miało się sprowadzać do pewnego aktu 
performatywnego (wypowiedzi performatywnej oferu-
jącego). Tymczasem w omawianej definicji chodzi o pe-
wien proces komunikacyjny – komunikowanie określo-
nych informacji (ang. communication to persons), a  nie 
o komunikat. Wbrew pozorom ma to dość istotne zna-
czenie. Publiczne oferowanie (oferta publiczna) może się 
bowiem składać z wielu komunikatów przekazywanych 
różnymi kanałami, w  różnej formie i  do różnych osób. 
Nie dyskwalifikuje oferty publicznej to, że dany komu-
nikat (np. e-mail) przekazany został wyłącznie jednemu 
odbiorcy, jeżeli w ślad za nim kolejne komunikaty prze-
słane zostały do kolejnych osób. Podobnie będzie wte-
dy, gdy sam e-mail nie zawiera informacji wystarczają-
cych do podjęcia przez odbiorcę decyzji inwestycyjnej, 
ale brakujące dane dostępne są w  domenie publicznej 
(np. na stronie www.emitenta). Publiczne oferowanie ro-
zumieć należy jako pewien proces, a nie jednorazowy akt 
performatywny.

Środki i forma przekazu
Dla uznania danej komunikacji (z odbiorcami) za „ofer-
tę publiczną” nie ma znaczenia forma ani środek 
(ang. in any form and by any means; fr. quelque forme et par 
quelque moyen), za pomocą którego dane informacje są 
przekazywane. W szczególności zastosowanie pewnych 
szczególnych środków komunikacji, jak również ogra-
niczeń w dostępie do nich (np. komunikatorów umożli-
wiających tworzenie zamkniętych grup lub platform do-
stępnych jedynie po rejestracji) nie wyklucza możliwości 
uznania danego przekazu za ofertę publiczną. Ofertą pub-
liczną może być zatem emisja telewizyjnego spotu rekla-
mowego, ogłoszenie w gazecie, publikacja na stronie www 
(emitenta, platformy crowdfundingowej, firmy inwesty-
cyjnej). Właściwe informacje mogą być rozpowszechnia-
ne za pomocą rozdawanych na ulicach ulotek, przesyłane 
do zamkniętej grupy mailingowej (np. domu maklerskie-
go, banku, TFI czy kancelarii prawnej) lub innej zamknię-
tej grupy (np. IRC, Facebook, What’s Up).  

Odbiorcy przekazu
W świetle przytoczonej definicji ofertą publiczną może 
być komunikacja adresowana już do dwóch osób. Nie jest 
nią natomiast nigdy komunikacja kierowana do jednej 
konkretnej osoby. Wynika to wprost z definicji oferty pub-
licznej papierów wartościowych, w której mowa jest o od-
biorcach (ang. persons; fr. personnes) – liczba mnoga. Nie 
istnieje natomiast szczególny próg liczbowy odbior
ców (np. 150 – de lege derogata art. 3 ust. 1 OfertaPublU), 
do których skierowanie pewnych informacji na temat wa-
runków oferty i  oferowanych papierów wartościowych 
sprawiałoby, że dana oferta stawałaby się ofertą publicz-
ną. Nie ma również znaczenia to, czy osoby, do których 
kierowana jest dana komunikacja są profesjonalistami, in-
westorami instytucjonalnymi i czy łączą ich jakiekolwiek 


