
Przedmowa do wydania drugiego

Drugie wydanie „Prawa giełdowego” zostało wzbogacone przede wszystkim 
o wywód poświęcony instytucjom prawnym jeszcze nieznanym albo nie dość do-
brze ukształtowanym w chwili ukończenia pracy nad wydaniem pierwszym. Do tej 
kategorii można zaliczyć w głównej mierze prawne uwarunkowania idące w parze 
z fundamentalnym przeobrażeniem systemu depozytowo-rozliczeniowo-rozrachunko-
wego, dzięki powołaniu izby rozliczeniowej i utrzymaniu statusu KDPW S.A. jedynie 
w zakresie czynności depozytowych oraz rozrachunkowych. W perspektywie ostat-
nich dwóch lat jest to z pewnością najdonioślejsze wydarzenie, również w związku 
z uchwaleniem rozporządzenia EMIR (w lipcu 2012 r.), determinujące dalsze, niezmier-
nie doniosłe pozytywne konsekwencje, o skali oddziaływania nieznanej dotąd w pra-
wie polskim, wynikające z nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami fi nansowymi 
z 28.6.2012 r. (np. w zakresie statusu central conterparty oraz nowacji rozliczeniowej). 
Na tych obszarach pierwsze wydanie podręcznika utraciło kontakt z praktyką i dlatego 
zmiany są najgłębsze, przewijające się na przestrzeni całego wydania drugiego.

Towarzyszyła temu poszerzona refl eksja przede wszystkim w związku z najnow-
szymi trendami rozwojowymi instytucji giełdowych w skali światowej, a na rodzi-
mym gruncie – ze skutkami prywatyzacji GPW w Warszawie S.A. (listopad 2010 r.), 
która pociągnęła za sobą pomyślną konsolidację sektora giełdowego (udane przyja-
zne przejęcie TGE S.A. w lutym 2012 r.). Drugie wydanie szerzej nawiązuje też do 
postkryzysowej transformacji architektury nadzoru giełdowego w skali europejskiej 
oraz wciąż kontrowersyjnego ratingu. Natomiast w wymiarze stosunków prawa pry-
watnego odnosi się do niewątpliwej nowalijki,  jaką stały się automatyczne systemy 
transakcyjne (HTF, algotrading), ugruntowane w polskiej praktyce giełdowej dzięki 
uruchomieniu na naszej giełdzie systemu transakcyjnego UTP (w listopadzie 2012 r.). 
Odnotowano również ekspansję praktyki compliance w przedsiębiorstwach fi rm in-
westycyjnych oraz liberalizację wykonywania zawodów regulowanych w prawie pol-
skim (tzw. deregulację), która objęła środowisko maklerskie.

Drugie wydanie podręcznika uwzględnia ogłoszone ostatnio liczne pozycje piś-
miennictwa oraz wypowiedzi judykatury. Stan prawny na wrzesień 2012 r.
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