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O	prawie	o	obligacjach	i	jego	zmianach
(od redaktorów prowadzących)

Przekazujemy do rąk Czytelników kolejny numer iKAR-a – wydanie w pewnym sensie wy-
jątkowe, ponieważ po raz pierwszy w dotychczasowej historii kwartalnika w całości poświęcone 
regulacji prawa o obligacjach. Źródłem tej regulacji jest de lege lata przede wszystkim ustawa 
z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach1. Asumpt do przygotowania tego numeru stanowi ważna, 
być może nawet przełomowa, zmiana ustawy o obligacjach z 9 listopada 2018 r., przygotowana 
w ramach szerszej nowelizacji – ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 
nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku2.

W odniesieniu do kluczowych zmian ustawy o obligacjach nowelizacja ta weszła w życie 
z dniem 1 lipca 2019 roku. Jednym z jej kierunkowych założeń w przedmiotowym obszarze jest 
wprowadzenie obowiązkowej	dematerializacji	wszystkich	obligacji	emitowanych	od	tej	daty. 
Ta programowa obligatoryjna dematerializacja stanowi z jednej strony istotne novum, z drugiej 
zaś – signum temporis. Jest symptomatyczna, gdyż polski system prawny stoi w przededniu 
wejścia w życie przepisów o obowiązkowej dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych 
i komandytowo-akcyjnych zarówno nowej emisji, jak i już wyemitowanych – dokonanej najpóźniej 
do 1 stycznia 2021 roku. Obowiązkowa dematerializacja wszystkich obligacji, a w dalszej kolejno-
ści także akcji, oznaczać będzie, że wszystkie te kluczowe dla obrotu papierami wartościowymi 
instrumenty finansowe przestaną mieć formę dokumentu. W odniesieniu do obligacji obowiązkowa 
dematerializacja dotyczy tych wyemitowanych przed 1 lipca 2019 r. i nieumorzonych do tego dnia. 
Polski ustawodawca, w ślad za doświadczeniami regulacyjnymi innych państw, dąży w ten sposób 
do usunięcia z obrotu gospodarczego obligacji i akcji w formie dokumentowej oraz do zastąpie-
nia ich obligacjami i akcjami w postaci zapisów elektronicznych, tj. zdematerializowanymi. W ten 
sposób pojęcie „zdematerializowanych papierów wartościowych” zerwie ostatecznie z utrwaloną 
konotacją z publicznym obrotem i publicznym rynkiem papierów wartościowych. 

Programowa dematerializacja obligacji wymusiła zmiany niektórych przepisów ustawy o ob-
ligacjach, między innymi art. 8 oraz 55 uo. Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 8 uo obligacje 
nie mogą mieć formy dokumentu. Jako takie podlegają zarejestrowaniu w depozycie papierów 
wartościowych prowadzonym zgodnie z art. 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi3, tj. co 
do zasady w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Do powstawania i do przenoszenia 
praw z obligacji zdematerializowanych stosuje się przepisy ustawy o obrocie instrumentami finan-
sowymi. To zaś oznacza, zgodnie z art. 7 ust. 1 uoif, że prawa ze zdematerializowanych obligacji 
powstają – co do zasady – z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów war-
tościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku. Zgodnie jednak z nowym 
art. 7a ust. 7a uoif prawa z obligacji, w odniesieniu do których emitent nie zamierza ubiegać się 

1  Ustawa z 15.01.2015 r. o obligacjach (t.j. DzU 2018, poz. 483 ze zm.); dalej:uo. 
2  DzU z 30.11.2018 r., poz. 2243; dalej: nowelizacja z 9 listopada 2018 r.
3  Ustawa z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (DzU 2018, poz. 2286 ze zm.); dalej: uoif.
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o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym ani o wprowadzenie do alternatywnego syste-
mu obrotu (ASO), powstają z chwilą dokonania zapisu w ewidencji osób uprawnionych z obligacji 
prowadzonej przez agenta emisji i przysługują osobom wskazanym w tej ewidencji jako osoby 
uprawnione z tych obligacji. Taka konstrukcja reżimu kreacji praw z obligacji zdematerializowanych 
(bez względu na to czy znajdują się one w obrocie zorganizowanym, czy nie) implikuje konstytu-
tywny charakter zapisu na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez firmę inwesty-
cyjną lub w ewidencji osób uprawnionych z obligacji prowadzonej przez agenta emisji. Ponadto, 
implikuje ona quasi-realny reżim przenoszenia praw z takich obligacji. Wszystkie zdemateriali-
zowane de lege lata obligacje są ewidencjonowane w jednym zbiorczym systemie – bezpośred-
nio przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych lub pośrednio, na podstawie obowiązków 
notyfikacyjnych wykonywanych wobec Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych przez 
podmioty prowadzące dotychczasowe ewidencje obligacji zgodnie z przepisami obowiązującymi 
przed 1 lipca 2019 r. (por. art. 44 ust. 3–5 nowelizacji z 9 listopada 2018 r.). Wymaga podkreśle-
nia, że od 1 lipca 2019 r. istnieje stan dualizmu prawnego w zakresie regulacji obligacji. Zgodnie 
bowiem z art. 44 ust. 1–2 nowelizacji z 9 listopada 2018 r. obligacje wyemitowane przed dniem 
1 lipca 2019 r. i nieumorzone przed tym dniem, mające formę dokumentów albo niemające formy 
dokumentu, lecz zapisane w ewidencji prowadzonej na podstawie przepisów dotychczasowych, 
pozostają w mocy. Do takich obligacji stosuje się przepisy dotychczasowe. W praktyce oznacza 
to konieczność stosowania uchylonych przepisów ustawy o obligacjach, co niewątpliwie dodatko-
wo komplikuje obrót. Programowa dematerializacja wszystkich obligacji wymusiła także zmiany 
w porządku legitymacyjnym w związku z ustalaniem kręgu legitymowanych do uczestniczenia 
w zgromadzeniu obligatariuszy (art. 55 uo). De lege lata wykazywaniu takiej legitymacji służy co 
do zasady świadectwo depozytowe wystawione przez firmę inwestycyjną zgodnie z art. 9, 10, 
11 i 12 uoif lub zaświadczenie wystawione przez agenta emisji, potwierdzające, że obligacje nie 
będą przedmiotem obrotu do chwili utraty ważności przez to zaświadczenie albo jego zwrotu przed 
upływem terminu ważności. Takie zaświadczenie stanowi surogat świadectwa depozytowego, do 
którego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczą-
ce świadectwa depozytowego. Rzecz jasna, uprawnieni z obligacji mających formę dokumentu 
lub obligacji zdematerializowanych zapisanych w ewidencji na zasadach sprzed 1 lipca 2019 r. 
wykazują legitymację do udziału w zgromadzeniu obligatariuszy na zasadach dotychczasowych.   

Pierwszy artykuł tego numeru iKAR-a poświęcony jest zatem nowej instytucji agenta emisji – 
wprowadzonej jako konsekwencja programowej dematerializacji obligacji. Wymaga podkreślenia, 
że instytucję agenta emisji przewidziano we wspomnianej nowelizacji z 9 listopada 2018 r., i jako 
taka weszła ona w życie z dniem 1 lipca 2019 r. Instytucja ta uległa jednak dalszym zmianom 
na mocy ustawy z 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych oraz niektórych innych ustaw4. Zgodnie zatem z art. 7a ust. 1 uoif, w brzmieniu na-
danym wspomnianą nowelizacją z 16 października 2019 r., w przypadku obligacji emitowanych 
na podstawie ustawy o obligacjach, w odniesieniu do których emitent nie zamierza ubiegać się 
o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym ani o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu 
Obrotu, emitent ma obowiązek zawrzeć umowę o wykonywanie funkcji agenta emisji tych obligacji 
4  DzU 2019, poz. 2217.



7 Angelina Stokłosa, Szymon Syp            O prawie o obligacjach i jego zmianach (od redaktorów prowadzących)

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 7(8)        www.ikar.wz.uw.edu.pl

7

z firmą inwestycyjną uprawnioną do prowadzenia rachunków papierów wartościowych albo z ban-
kiem powierniczym. Agent emisji ma wspierać emitenta w procesie emisji, reprezentować go przed 
Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, a także – co ważne – prowadzić ewidencję osób 
uprawnionych z tych obligacji. Zagadnienia te omawiają Tomasz Sójka oraz Adrian Rycerski. 

Z dniem 21 lipca 2019 r. państwa członkowskie Unii Europejskiej zaczęły stosować w całości 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma 
być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do 
obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE z dnia 14 czerwca 2017 r.5. 
Z tym dniem stosuje się między innymi nową legalną definicję oferty publicznej papierów wartoś-
ciowych, wprowadzoną w art. 2 lit. d wspomnianego rozporządzenia. Nowa definicja legalna niesie 
ze sobą istotną zmianę koncepcji oferty publicznej papierów wartościowych, przede wszystkim 
z uwagi na jej bardzo szerokie otwarcie. De lege lata pojęcie „oferty publicznej” abstrahuje od 
utrwalonego kryterium ilościowego, gdyż ofertą publiczną jest skierowanie komunikatu dotyczą-
cego (nabycia) papierów już do dwóch odbiorców. Innymi słowy, nie jest ofertą publiczną – jak 
dotychczas – udostępnienie co najmniej 150 osobom na terytorium jednego państwa członkow-
skiego lub nieoznaczonemu adresatowi, informacji o papierach wartościowych i warunkach ich 
nabycia, stanowiących wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Kryterium to 
zachowuje jednak aktualność na potrzeby aktualizacji obowiązku prospektowego. O implikacjach 
przyjęcia tej nowej koncepcji oferty publicznej papierów wartościowych w kontekście dopuszczal-
nych trybów emitowania obligacji pisze Jarosław Szewczyk. 

Swoistym uzupełnieniem tego tekstu są artykuły autorstwa: Joanny Róg-Dyrdy – poświęcony 
problematyce oferowania obligacji jako instrumentu finansowego, Wojciecha Nowosada – do-
tyczący naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w toku prywatnej emisji obligacji oraz 
Rafała Woźniaka, w którym omówiono obowiązki emitentów związane z emisją obligacji, obsługą 
oraz wykupem obligacji. 

Przed przystąpieniem do redagowania niniejszego numeru przyjęliśmy założenie, że nieza-
leżnie od wspomnianej nowelizacji ustawy o obligacjach z 9 listopada 2018 r., w następnie także 
drugiej, „opóźnionej” nowelizacji dostosowującej polski porządek prawny między innymi do roz-
porządzenia 2017/1129, omówimy także zagadnienia prawa obligacyjnego nieporuszane często 
lub nieporuszone w ogóle w dotychczasowej literaturze przedmiotu. Do tych zagadnień należą: 
a) ramy regulacyjne anulowania wypłaty odsetek wynikających z obligacji AT1 – omówione przez 

Aleksandra Kowalskiego;
b) zasady zaskarżania uchwał zgromadzeń obligatariuszy – przedstawione w wybranym zakre-

sie przez Angelinę Stokłosę; 
c) zasada tożsamości personalnej i ciągłości czasowej emitenta obligacji – opisana przez 

Szymona Sypa, oraz
d) moment zawarcia umowy o administrowanie zabezpieczeniami obligacji – opisana przez 

Wojciecha Chabasiewicza. 
W tym numerze prezentujemy także monografię Tomasza Sójki pt. „Uprawnienia organi-

zacyjne obligatariuszy. Studium cywilnoprawne ze szczególnym uwzględnieniem pozasądowej 

5  Dz. Urz. UE L Nr 168, s. 12.
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restrukturyzacji zobowiązań z obligacji”. Jest to bez wątpienia jedna z najważniejszych publikacji 
naukowych poświęconych problematyce obligacji, jaka ukazała się w ostatnim czasie.

Przedstawiamy również krótkie sprawozdanie z Kongresu Obligacji Korporacyjnych, który odbył 
się w Warszawie w dniach 21–22 października 2019 r. Kongres był okazją do wymiany poglądów 
w zakresie emitowania obligacji, obsługi zadłużenia oraz ostatnich, dość licznych zmian ustawy 
o obligacjach, a ponadto wpływu innych niż ustawa o obligacjach nowych regulacji (krajowych 
i unijnych) na aktualny kształt polskiego prawa obligacyjnego. Prelegentami podczas Kongresu 
byli uznani praktycy oraz przedstawiciele instytucji rynku kapitałowego, co wpłynęło na wysoki 
poziom merytoryczny tego wydarzenia. 

Dziękujemy wszystkim Autorom za wartościowe teksty oraz Recenzentom, których recenzje 
pozwoliły te teksty udoskonalić. Zapraszamy do lektury tego numeru iKAR-a oraz do dyskusji nad 
aktualnym kształtem regulacji polskiego prawa o obligacjach. 

dr Angelina Stokłosa 
dr Szymon Syp
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Tomasz Sójka*, Adrian Rycerski**

Agent	emisji	obligacji

Spis	treści
I. Wprowadzenie
II. Ustanowienie agenta emisji
III. Zdolność do pełnienia funkcji agenta emisji
IV. Obowiązki agenta emisji
V. Najnowsze zmiany w zakresie obowiązków agenta emisji
VI. Instytucja banku-reprezentanta
VII. Podsumowanie

Streszczenie
Niniejszy artykuł prezentuje problematykę obowiązku uczestnictwa agenta emisji w procesie 
emisji obligacji, listów zastawnych i certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez niepubliczny 
fundusz inwestycyjny zamknięty. Jest to novum wprowadzone do polskiego prawa rynku kapi-
tałowego na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze 
wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowych oraz ochrony inwestorów na tym rynku (dalej: 
Ustawa)1 bezpośrednio oddziałujące na kształt podstawowych instytucji ustawy z dnia 15 stycznia 
2015 r. o obligacjach (dalej: uo)2. 

Słowa	kluczowe:	agent emisji; obligacje; ochrona inwestorów; MIFID II; emisja obligacji; instru-
menty finansowe.	

JEL: K22

I.	 Wprowadzenie
Ustawa, oprócz instytucji zaprezentowanej w niniejszym artykule, wprowadziła kilka istotnych zmian 

w obszarze funkcjonowania rynku kapitałowego. W szczególności zmianie uległa organizacja i funk-
cjonowanie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: KNF), który po wejściu w życie Ustawy stał 
się państwową osobą prawną3. Skład KNF został poszerzony o czterech członków, reprezentujących: 

 * Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; strona internetowa: www.sojkatomasz.pl.

** Doktorant w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prawnik 
w kancelarii SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k. z siedzibą w Warszawie.
 1 Ustawa z dnia 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na 
tym rynku (DzU 2018, poz. 2243).
 2 T.j. DzU 2018, poz. 483 ze zm.
 3 Uzasadnienie do Ustawy, s. 2. 
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Prezesa Rady Ministrów, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów (dalej: Prezesa UOKiK) oraz ministra – członka Rady Ministrów właściwego do 
spraw koordynowania działalności służb specjalnych, a jeżeli nie został wyznaczony – Prezesa Rady 
Ministrów4. Ustawa wprowadziła także zmiany w zakresie przekazywania informacji m.in. pomiędzy 
KNF a NBP, a także ABW, CBA, Krajową Administracją Skarbową, Policją, Prezesem UOKiK5. Na 
mocy Ustawy zmianie uległ zakres obowiązków Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 
(dalej: KDPW). I tak, zgodnie z art. 48 ust. 5e ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumen-
tami finansowymi (dalej: uoif)6 KDPW gromadzi i udostępnia do publicznej wiadomości informacje 
o nieumorzonych obligacjach, listach zastawnych oraz certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych 
przez poszczególnych emitentów posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
informacje dotyczące wielkości ich zobowiązań z tytułu tych papierów wartościowych, a także infor-
macje pozwalające ustalić zakres i terminowość wykonywania przez nich tych zobowiązań.

Najważniejsze zmiany – z perspektywy emitenta i obligatariuszy – to: obligatoryjna demate-
rializacja obligacji, ich rejestracja w depozycie prowadzonym przez KDPW, publiczne udostępnia-
nie informacji, a także obowiązek zawarcia umowy z agentem emisji. Zmiany te są znaczące dla 
emitentów obligacji, którzy muszą się zmierzyć z nowym modelem pozyskiwania finansowania 
dłużnego. „Afera GetBack”, która w pierwszym półroczu 2018 r. obnażyła wiele mankamentów sy-
stemu nadzoru, w szczególności w zakresie ochrony klientów detalicznych, niewątpliwie stanowiła 
asumpt do niezwłocznego podjęcia prac nad Ustawą. Tego rodzaju negatywne zjawiska stanowią 
pokusę do podejmowania doraźnych działań legislacyjnych, niemniej jednak zbyt pochopnie kon-
struowane środki prawne mogą mieć niekorzystny wpływ na funkcjonujące mechanizmy rynkowe 
(wymowna jest w tym zakresie maksyma hard cases make bad law).

II.	 Ustanowienie	agenta	emisji
W ocenie prawodawcy realizacja obowiązku korzystania z pomocy agenta emisji ułatwić ma 

emitentom przeprowadzenie procesu rejestracji dłużnych papierów wartościowych w depozycie. 
Zaproponowana przez prawodawcę koncepcja niesie za sobą wiele konsekwencji, czego nie 
uwzględniono przy jej opracowywaniu. Perspektywa zwiększenia kosztów finansowania dłużnego 
przewyższa bowiem zakładane przez prawodawcę korzyści. Korzyści, których można by poszukiwać 
we wsparciu emitentów w procesie rejestracji papierów wartościowych są iluzoryczne. Zauważyć 
bowiem należy, że prawodawca wyeliminował uproszczony sposób dematerializacji obligacji i za-
stąpił go bardziej kosztowną i skomplikowaną rejestracją w depozycie papierów wartościowych 
prowadzonym zgodnie z przepisami uoif, jednocześnie motywując obowiązek zawarcia umowy 
o wykonywanie agenta emisji niezbędną pomocą w przeprowadzeniu procesu rejestracji. Może 
się więc wydawać, że prawodawca w jednym akcie prawnym stworzył problem i sposób na jego 
rozwiązanie, przy czym rozwiązanie to niesie za sobą daleko idące konsekwencje, o czym mowa 
poniżej. W rzeczywistości jednak, jak się wydaje, realną motywacją dla tej instytucji było wpro-
wadzenie dodatkowego, instytucjonalnego mechanizmu ochrony inwestorów na rynku obligacji. 
Świadczy o tym szeroki zakres obowiązków agenta emisji obligacji. 

4 Art. 10 pkt 4 lit. b Ustawy. 
5 Uzasadnienie do Ustawy, s. 5. 
6 Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. DzU 2018, poz. 2286 ze zm.).
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Obowiązek zawarcia umowy z agentem emisji przewiduje art. 7a ust. 1 uoif. Został on jed-
nak ograniczony do obligacji emitowanych na podstawie uo, listów zastawnych emitowanych na 
podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych7, które 
nie są emitowane w drodze oferty publicznej i w odniesieniu do których emitent nie zamierza ubie-
gać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym ani o wprowadzenie do Alternatywnego 
Systemu Obrotu (dalej: ASO), a także do certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz 
inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym. Umowę 
taką emitenci muszą zawrzeć przed zawarciem umowy, której przedmiotem jest rejestracja tych 
papierów wartościowych w depozycie (art. 7a ust. 1 uoif) oraz przed rozpoczęciem proponowania 
nabycia tych papierów wartościowych (art. 7a ust. 2 uoif). Chodzi więc o to, aby inwestorzy już 
od początku procesu emisyjnego obligacji objęci byli ochroną świadczoną przez agenta emisji.

W świetle art. 7a uoif obowiązek ustanowienia agenta emisji dotyczy wyłącznie nowych obligacji 
emitowanych przez emitenta. Nie dotyczy on sytuacji proponowania nabycia znacznego pakietu 
obligacji w obrocie wtórnym przez jednego z obligatariuszy. Obowiązkiem tym objęte są wyłącznie 
obligacje oferowane w sposób niepubliczny i jednocześnie te, które nie zostaną wprowadzone do 
obrotu na rynku regulowanym lub ASO. Wprowadzenie do tych systemów obrotu instrumentami 
finansowymi pociąga bowiem za sobą odpowiednie obowiązki informacyjne – wynikające z uop8 
albo regulaminu ASO. Intencją ustawodawcy było więc objęcie zakresem tego obowiązku tych 
przypadków emisji obligacji, z którymi nie są powiązane szersze obowiązki informacyjne ze strony 
emitenta (np. obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego) oraz pośrednictwo firm inwestycyjnych 
w ich oferowaniu. Analizowany przepis wprowadza zatem profesjonalnego pośrednika do emisji 
obligacji, które w poprzednim stanie prawnym pozostawały najmniej uregulowane. Ustawodawca 
zakłada więc, że w tych przypadkach nieprofesjonalni inwestorzy pozostawali najbardziej narażeni 
na nieuczciwe praktyki sprzedażowe takich instrumentów finansowych.

Emitent obligacji, oferowanych publicznie lub mających być wprowadzone do obrotu na rynku 
regulowanym lub na ASO może zawrzeć z firmą inwestycyjną umowę o wykonywanie funkcji agenta 
emisji tych papierów wartościowych na zasadzie dobrowolności (art. 7a ust. 10 uoif). Znaczenie 
tego przepisu nie jest jednak wielkie, gdyż wspomniane typy oferowania obligacji podlegają swo-
istym dla nich obowiązkom mającym na celu ochronę inwestorów.

W literaturze przedmiotu zwrócono uwagę na problematyczny warunek obligatoryjnego uczest-
nictwa agenta emisji w postaci „braku zamiaru” ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku 
regulowanym lub wprowadzenia do ASO. M. Grześków wskazuje, że nie jest jasne na jakim etapie 
emisji zamiar ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenie 
do ASO ma zostać zrealizowany (Grześków, 2019, s. 46). W konsekwencji M. Grześków przyj-
muje, że wystarczy, iż „emitent tylko zadeklaruje, że zamierza się ubiegać o ich wprowadzenie do 
obrotu zorganizowanego w bliżej nieokreślonej przyszłości, a w rzeczywistości nie wprowadzić ich 
nigdy z różnych przyczyn”9. Zabieg ten miałby doprowadzić do braku konieczności korzystania 
z pośrednictwa agenta emisji10. Jakkolwiek słuszna jest uwaga o wysoce nieprecyzyjnym sformu-

 7 T.j. DzU 2016, poz. 1771 ze zm.
 8 Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 
o spółkach publicznych (t.j. DzU 2019, poz. 623 ze zm.).
 9 Ibidem. 
10 Ibidem. 
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łowaniu (zamiar jest przecież kwestią trudno weryfikowalną), niemniej jednak wniosek ten wydaje 
się być nieuzasadniony i raczej pozbawiony praktycznej doniosłości. Trzeba bowiem pamiętać, że 
agent emisji jest obligatoryjnym łącznikiem pomiędzy emitentem a KDPW, a zatem pozorowanie 
czynności korporacyjnych nie przyniosłoby pożądanego rezultatu w postaci pominięcia obowiązku 
jego ustanowienia. Z kolei w przypadku zadeklarowania zamiaru ubiegania się o dopuszczenie 
do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenie do ASO, na emitencie ciążyłyby dalej idące 
obowiązki niż tylko zawarcie umowy z agentem emisji. Ustanie tego zamiaru implikowałoby ko-
nieczność zawarcia umowy z agentem emisji. 

III.	 Zdolność	do	pełnienia	funkcji	agenta	emisji	
Agentem może być firma inwestycyjna uprawniona do prowadzenia rachunków papierów 

wartościowych albo bank powierniczy (art. 7a ust. 1 in fine uoif). Nie jest zatem możliwe pełnie-
nie funkcji agenta emisji przez banki, które wykonują czynności maklerskie na podstawie art. 70 
ust. 2 uoif, a które nie są bankami powierniczymi11. Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu KNF z dnia 
27 czerwca 2019 r.12 (dalej: Stanowisko KNF) czynności w ramach pełnienia funkcji agenta emi-
sji powinny być co do zasady realizowane w jednostce banku powierniczego odpowiedzialnej 
za ten zakres działalności. KNF, w drodze wyjątku, dopuszcza jednak wykonywanie „niektórych 
czynności” przez pracowników pozostających poza ścisłą strukturą jednostki odpowiedzialnej za 
działalność powierniczą. W kontekście przedstawionych wyżej uwag należy podkreślić, że nie jest 
dopuszczalne łączenie funkcji agenta emisji oraz emitenta lub sprzedającego (oferującego), co 
zostało wyraźnie potwierdzone w Stanowisku KNF. Ponadto, co również znalazło odzwierciedle-
nie w Stanowisku KNF, łączenie funkcji agenta emisji nie jest możliwe – co wydaje się oczywiste 
– w przypadku banku prowadzącego działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki 
organizacyjnej banku.

Ustawodawca przewidział także regulacje mające na celu ochronę inwestorów w przypadku, 
gdy agent emisji obciążony jest istotnym konfliktem interesów. Wiąże się to z tym, że ustanawia-
ny on jest wprawdzie przez emitenta, jednak wyłącznie w interesie inwestorów i obligatariuszy. 
Konstrukcja ta podyktowana jest trudnościami z koordynacją działań zbiorowych obligatariuszy 
i subskrybentów obligacji (Sójka, 2018, s. 103 i nast.). Pociąga ona jednak za sobą ryzyko po-
wstawania konfliktów interesów po stronie potencjalnego agenta. 

Zgodnie z art. 7a ust. 3 uoif, jeżeli firma inwestycyjna lub bank powierniczy są jednostkami 
powiązanymi z emitentem w rozumieniu ustawy o rachunkowości albo są związane z emitentem 
jakimkolwiek innym stosunkiem prawnym lub faktycznym, który mógłby prowadzić do konfliktu 
interesów lub wywoływać wątpliwości co do możliwości prawidłowego wywiązywania się z obo-
wiązków agenta emisji, mogą one zawrzeć z emitentem umowę o wykonywanie funkcji agenta 
emisji, jeżeli spełnią określone prawem warunki13. Po pierwsze, wydzielą pod względem organiza-
cyjnym wykonywanie tej funkcji od osób lub czynności, które mogą wywoływać powstanie konfliktu 

11 Z informacji publikowanych na stronie internetowej KNF wynika, że tylko trzy spośród banków wykonujących czynności maklerskie na podstawie 
art. 70 ust. 2 uoif posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności powierniczej.
12 Stanowisko Urzędu Komisji w sprawie wejścia w życie instytucji agenta emisji; https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Stanowisko_UKNF_
ws_wejscia_w_zycie_instytucji_agenta_emisji_66359.pdf [dostęp: 14.08.2019 r.].
13 Warunkami tymi są: 1) wydzielenie wykonywania funkcji agenta emisji pod względem organizacyjnym od osób lub czynności, które mogą wywoływać 
powstanie konfliktu interesów; oraz 2) zapewnienie identyfikacji i monitorowania konfliktów interesów oraz właściwe zarządzanie nimi.
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interesów. Po drugie, zapewnią identyfikację i monitorowanie konfliktów interesów oraz właściwe 
zarządzanie nimi. W tym zakresie analizowany przepis niewątpliwie nawiązuje do wynikających 
z dyrektywy MIFID II14 regulacji dotyczących zarządzania konfliktami interesów15. 

IV.	 Obowiązki	agenta	emisji
Zakres obowiązków agenta emisji jest bardzo szeroki. Zgodnie z art. 7a ust. 4 uoif obejmuje 

takie czynności, jak: 
1) weryfikację spełniania przez emitenta wymogów dotyczących emisji papierów wartościowych, 

wynikających z przepisów prawa; 
2) weryfikację zgodności dokumentacji i oświadczeń przedstawionych przez emitenta z wymo-

gami dotyczącymi oferowania papierów wartościowych, wynikającymi z przepisów prawa;
3) weryfikację spełniania przez papiery wartościowe oraz przez ich emitenta warunków reje-

stracji w depozycie papierów wartościowych; 
4) utworzenie ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych oraz wydawanie odpo-

wiednich zaświadczeń; czy też 
5) zawarcie w imieniu emitenta umowy, której przedmiotem jest rejestracja papierów wartościo-

wych w depozycie papierów wartościowych, a także udzielanie emitentowi niezbędnej pomocy 
w zakresie ustalenia i przygotowania dokumentacji niezbędnej do zawarcia tej umowy.
Obowiązki wymienione wyżej w pkt 3–5 wydają się nie budzić większych wątpliwości. Dotyczą 

one bowiem wsparcia techniczno-prawnego udzielanego emitentowi w procesie rejestracji obliga-
cji w depozycie, czyli systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych (art. 3 
pkt 21 uoif). Wątpliwe jest także to czy emitent rzeczywiście takiego wsparcia potrzebuje. Podmiot 
prowadzący depozyt (KDPW) albo jego spółka zależna są profesjonalistami prowadzącymi tę 
działalność dla zysku. W praktyce więc są one skłonne udzielać swoim potencjalnym klientom 
wszelkiej pomocy koniecznej dla podjęcia współpracy w zakresie rejestracji papierów wartościo-
wych w depozycie. 

Najwięcej wątpliwości budzą natomiast obowiązki określone w art. 7a ust. 4 pkt 1–2 uoif do-
tyczące weryfikacji spełniania przez emitenta wymogów prawnych dotyczących emisji papierów 
wartościowych oraz oferowania papierów wartościowych. Jak się wydaje, obowiązki te stanowią 
podstawowe ratio legis nałożenia na emitenta obowiązku ustanowienia agenta emisji obligacji. 

Przez pojęcie „weryfikacji” należy rozumieć kontrolę ze strony agenta emisji czy określone 
działania emitenta związane z emisją lub oferowaniem obligacji spełniają odpowiednie wymogi 
prawa. Co do zasady – o ile umowa nie stanowi inaczej – agent emisji nie jest zatem obowiąza-
ny do wspierania emitenta w samym emitowaniu oraz oferowaniu obligacji, poza czynnościami, 
o którym mowa dalej w art. 7a ust. 4 pkt 3–5 uoif związanymi z procesem rejestracji obligacji 
w depozycie. Rolą agenta emisji nie jest zatem doradztwo na rzecz emitenta w zakresie struktu-
ryzowania samej emisji obligacji oraz procesu ich oferowania na rzecz inwestorów, lecz nadzór 
nad prawidłowością tego procesu. 

14 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15.05.2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca 
dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz. Urz. UE L 173, 12.06.2014, s. 349–496) (dalej: dyrektywa MIFID II lub regulacja MIFID II; przez 
te pojęcia należy rozumieć także rozporządzenia delegowane do dyrektywy MIFID II oraz przepisy prawa krajowego wdrażające dyrektywę MIFID II).
15 Zob. art. 23 dyrektywy MIFID II. 
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Weryfikacja spełniania przez emitenta wymogów dotyczących emisji papierów wartościowych 
dotyczy więc przede wszystkim jego zdolności emisyjnej określonej w art. 2 uo. Wydaje się jed-
nak, że dotyczy to wszystkich czynności prawnych emitenta, które są niezbędne dla prawidłowego 
wykreowania obligacji jako ważnych papierów wartościowych. Dotyczy to na przykład uzyskania 
wszelkich zgód korporacyjnych oraz spełniania przez warunki emisji oraz propozycję nabycia 
obligacji minimalnych przesłanek niezbędnych dla ważności wyemitowanych na ich podstawie 
obligacji (art. 5 i 6 uo). Agent obligacji nie stanowi natomiast w żadnej mierze gwaranta wypłacal-
ności emitenta, gdyż dla takiego wniosku brakuje podstaw normatywnych. Weryfikacja ta obejmuje 
także realizację przez emitenta wszelkich obowiązków informacyjnych, ale także czuwanie nad 
dotrzymaniem terminów przydziału obligacji (art. 44 pkt 3 uo). Przez pojęcie „weryfikacji realiza-
cji obowiązków informacyjnych przez emitenta” należy rozumieć przygotowanie przez emitenta 
poprawnego formalnie dokumentu informacyjnego. W przypadku niepublicznej oferty obligacji – 
jest nim propozycja nabycia obligacji w rozumieniu art. 34 i nast. uo. Agent emisji zobowiązany 
jest więc zweryfikować czy propozycja nabycia obligacji zawiera wszystkie elementy wymagane 
przez art. 35 uo. Należą do nich między innymi warunki emisji obligacji oraz informacje, które 
umożliwiają ocenę sytuacji finansowej emitenta (art. 35 ust. 1 in principio uo), a w szczególności 
informacje określone w art. 35 ust. 1 pkt 1 i 2 uo dotyczące wartości zaciągniętych zobowiązań 
emitenta oraz perspektyw kształtowania się tych zobowiązań do dnia wykupu obligacji. 

Należy zatem przyjąć, że agent emisji nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetel-
ność informacji zawartych w propozycji nabycia obligacji (art. 35 ust. 1 uo). Agent emisji jest pod-
miotem trzecim wobec emitenta, który nie uczestniczy w bieżącym zarządzaniu jego działalnością. 
Przyjęcie przez agenta emisji odpowiedzialności za prawdziwość informacji ujawnianych przez 
emitenta wymagałoby wyraźnej podstawy prawnej. Prowadziłoby to do konieczności przeprowa-
dzenia przez agenta audytu sytuacji finansowej emitenta, co radykalnie podwyższyłoby koszty 
funkcjonowania agenta emisji. Agent emisji ponosi odpowiedzialność za kompletność informacji 
ujawnianych przez emitenta wyłącznie pod kątem formalnym – tj. za rodzaj i formę sporządzonych 
przez emitenta dokumentów informacyjnych. Nie ponosi natomiast odpowiedzialności za material-
ną kompletność tych dokumentów – tj. fakt, że zawierają one wszystkie informacje niezbędne dla 
dokonania przez inwestorów oceny sytuacji finansowej emitenta oraz perspektyw kształtowania 
się tej sytuacji na przyszłość.

V.	 Najnowsze	zmiany	w	zakresie	obowiązków	agenta	emisji	
Należy zwrócić uwagę na zakres zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 października 

2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finanso-
wych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych 
ustaw16. Przy okazji wdrażania szeregu dyrektyw unijnych i dostosowania polskich przepisów do 
rozporządzenia prospektowego17, wprowadzono liczne zmiany w uoif, w tym dotyczące agenta 
emisji. Przede wszystkim zmiany obejmują obowiązki agenta emisji określone w art. 7a ust. 4 
pkt 2, 4 i 5 uoif. 

16 Druk nr 3755; http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3755 [dostęp: 03.11.2019 r.]. 
17 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14.06.2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku 
z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. 
UE L 168 z 30.06.2017, s. 12).
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Zgodnie z nowym brzmieniem art. 7a ust. 4 pkt 2 uoif agent emisji odpowiedzialny jest za 
weryfikację zgodności dokumentacji i oświadczeń przedstawionych przez emitenta z wymogami 
dotyczącymi oferowania papierów wartościowych, wynikającymi z przepisów prawa (uprzednio 
weryfikacja obejmowała zgodność „działań emitenta”). Uzupełnieniu uległ także obowiązek okre-
ślony w art. 7a ust. 4 pkt 4 uoif, polegający na utworzeniu ewidencji osób uprawnionych z papie-
rów wartościowych o obowiązek w postaci wydawania zaświadczeń, o których mowa w ustawie 
o funduszach inwestycyjnych oraz uo. Bardziej kategorycznie ujęty został art. 7a ust. 4 pkt 5 uoif, 
gdzie sformułowanie „pośredniczenie w zawieraniu przez emitenta umowy (…)” zostało zastąpione 
zostanie przez „zawarcie w imieniu emitenta umowy (…)”.

W art. 7a uoif dodane zostały ustępy 7a i 7b. Zgodnie z ustępem 7a, prawa z papierów war-
tościowych, o których mowa w art. 7a ust. 1 uoif, powstają z chwilą dokonania zapisu w ewidencji 
osób uprawnionych, prowadzonej przez agenta emisji i przysługują osobom wskazanym w tej ewi-
dencji jako osoby uprawnione z tych papierów wartościowych. Z kolei ust. 7b reguluje konsekwen-
cje zbycia papierów wartościowych zapisanych w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji18. 

Istotnej zmianie uległ także art. 7a ust. 8 uoif. W związku z tą zmianą do art. 7a uoif dodany 
został ust. 8a i 8b. W pierwszej kolejności wskazać należy na zmianę art. 7a ust. 8 uoif, na sku-
tek której agent emisji tworzy ewidencję osób uprawnionych z papierów wartościowych dopiero 
po spełnieniu wymogów będących przedmiotem jego weryfikacji w zakresie określonym w ust. 4 
pkt 1–3 lub gdy ujawnione w toku weryfikacji nieprawidłowości lub niezgodności zostaną usu-
nięte przez emitenta albo nie będą zagrażać bezpieczeństwu obrotu ani interesom inwestorów. 
Ustęp 8a przewiduje skutki utworzenia ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych. 
Wówczas bowiem agent emisji staje się „bezwarunkowo i nieodwołalnie umocowany do za-
warcia w imieniu emitenta umowy, której przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych  
w depozycie.

VI.	 Instytucja	banku‑reprezentanta
Wydaje się, że rozwiązaniem, które stanowiłoby właściwy i adekwatny środek służący ochro-

nie interesów obligatariuszy, byłoby ponowne zwrócenie się ku instytucji banku-reprezentanta 
z jednoczesnym dokonaniem zmiany modelu jego funkcjonowania (Sójka, 2018, s. 127 i nast.). 
Eliminacja wad tej instytucji w aktualnie obowiązujących regulacjach przyczyniłaby się do szer-
szego wykorzystania instytucji banku-reprezentanta, a tym samym do polepszenia całościowej 
sytuacji obligatariuszy zarówno w sferze ograniczenia ryzyka finansowego, jak i w sferze organi-
zacyjnej (Sójka, 2018, s. 144 i nast.). 

Grono podmiotów uprawnionych z obligacji z reguły składa się z większej liczby niepowią-
zanych podmiotów. Skutkować to może wieloma problemami dotyczącymi tzw. działań zbioro-
wych, do których należy problem racjonalnej pasywności obligatariuszy oraz trudności w podjęciu 
wspólnej decyzji (Schmidtbleicher, 2010, s. 178). Dlatego też jednym z aspektów nieefektywności 
zbiorowych działań obligatariuszy w zakresie reprezentowania ich interesów wobec emitenta jest 

18 Zgodnie z art. 7a ust. 7b uoif, „Do chwili zarejestrowania papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, w depozycie papierów wartościowych: 
1) umowa zobowiązująca do przeniesienia tych papierów wartościowych przenosi je z chwilą dokonania wpisu w ewidencji osób uprawnionych prowadzo-
nej przez agenta emisji, wskazującego nabywcę oraz liczbę nabytych przez niego papierów wartościowych; 2) w przypadku, gdy nabycie tych papierów 
wartościowych nastąpiło na podstawie zdarzenia prawnego powodującego z mocy ustawy ich przeniesienie na nabywcę, agent emisji dokonuje wpisu 
w ewidencji osób uprawnionych z tych papierów wartościowych na żądanie nabywcy.”.
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problem należytego nadzoru nad sytuacją finansową emitenta oraz aktywnej reprezentacji ich 
wspólnych interesów w sytuacji kryzysowej (Cagalj, 2013, s. 27). 

W polskim systemie prawnym jedynym wprost przewidzianym przez ustawę wspólnym przed-
stawicielem obligatariuszy jest bank-reprezentant, uregulowany w rozdziale 7 uo. Bank reprezentant 
ustanawiany jest przed rozpoczęciem emisji na podstawie umowy zawartej z emitentem (art. 78 
ust. 1 uo). Pełni on funkcję przedstawiciela ustawowego obligatariuszy (art. 79 ust. 1 uo) (szerzej: 
Sójka, 2018, s. 138 i nast.). Jego obowiązki wobec obligatariuszy określa ustawa oraz umowa 
o reprezentację (art. 81 ust. 1 uo). Zgodnie z ustawą do jego obowiązków należy monitorowanie 
sytuacji finansowej emitenta, wypełnianie przez tego ostatniego obowiązków wynikających z wa-
runków emisji obligacji (art. 83 ust. 1 uo), a także podejmowanie działań mających na celu ochro-
nę obligatariuszy w przypadku naruszenia przez emitenta tych obowiązków (art. 84 ust. 1 uo).

W pierwszej kolejności należałoby ograniczyć przeregulowanie instytucji banku-reprezentanta. 
Zobowiązania banku-reprezentanta zostały przez polskiego ustawodawcę określone stosunkowo 
szczegółowo za pomocą norm semiimperatywnych, przy czym jednocześnie ustanowiony zo-
stał wysoki standard obowiązków obciążających instytucję finansową mającą pełnić tę funkcję. 
Konsekwencją tego jest znaczny poziom zaangażowania oraz wysokie ryzyko odpowiedzialno-
ści odszkodowawczej banku-reprezentanta wobec obligatariuszy. W praktyce zawsze będzie to 
znajdowało odzwierciedlenie w wysokości wynagrodzenia, którego domagać się będzie instytucja 
finansowa będąca kandydatem do pełnienia wspomnianej roli. Wysokość takiego wynagrodzenia 
z reguły jest w znacznej mierze przerzucana na obligatariuszy w postaci niższej rentowności ofe-
rowanych przez emitenta obligacji. Z uwagi na wysokie koszty i pomimo zasadniczo dobrowolnego 
charakteru instytucji banku-reprezentanta, instytucja ta w polskiej praktyce rynku kapitałowego 
prawie w ogóle nie występuje (Kozdra, 2015, s. 235 i nast.). Wydaje się, że relacja kosztów do 
korzyści uzyskiwanych dzięki powołaniu banku-reprezentanta przemawia – w ocenie obliga-
tariuszy – za brakiem ekonomicznego uzasadnienia wykorzystania tej instytucji (Sójka, 2018, 
s. 127 i nast.). Zjawisko to potęguje także fakt, że podmiot pełniący funkcję banku-reprezentanta 
wybierany i opłacany jest przez emitenta, co może stawiać pod znakiem zapytania jego lojalność 
wobec obligatariuszy. Jest to zresztą zjawisko dostrzegane także na rynkach zagranicznych 
(Sójka, 2018, s. 139 i nast.). 

Oczywiście należy zdawać sobie sprawę z tego, że nie wszystkie problemy związane z przed-
stawicielem obligatariuszy ustanawianym w warunkach emisji da się uniknąć. We wszystkich 
analizowanych systemach prawnych ten typ instytucjonalnej reprezentacji interesów obligatariu-
szy pociąga za sobą konieczność obciążenia emitenta obowiązkiem dokonania wyboru podmiotu 
pełniącego tę funkcję oraz wypłaty wynagrodzenia na jego rzecz, co oczywiście musi pociągać 
za sobą nieefektywność (koszty agencyjne) reprezentacji interesów obligatariuszy (Sójka, 2018, 
s. 130 i nast.). Jednakże bardziej elastyczne unormowanie obowiązków i odpowiedzialności banku-
-reprezentanta umożliwiając ich istotne ograniczenie względem aktualnego standardu ustawowego 
mogłoby się przyczynić do istotnego ograniczenia kosztów tej instytucji19, czego konsekwencją 
byłby wzrost zainteresowania tą instytucją.

Kolejną istotną wadą uo jest brak unormowań dotyczących reprezentanta obligatariuszy usta-
nawianego ad hoc przez zgromadzenie obligatariuszy. Instytucja w takiej formie mogłaby cieszyć 
19 Przyjmując za wzorcowe uregulowania w prawie niemieckim. 
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się dużą atrakcyjnością np. w przypadku kłopotów finansowych emitenta. Stwarzałaby ona moż-
liwość lepszej koordynacji działań obligatariuszy wobec emitenta, co do którego istnieje ryzyko 
jego przyszłej niewypłacalności. Z niezadowoleniem należy jednak stwierdzić, że pomimo faktu, 
iż uo stanowi stosunkowo nowoczesny akt prawny, to w zakresie obejmującym instytucjonalną 
reprezentację interesów obligatariuszy ustawa ta przejęła bez większych zmian niedoskonałe 
regulacje ustawy o obligacjach z 1995 roku.

VII.	 Podsumowanie
Sposób, w jaki zostały sformułowane obowiązki agenta emisji (w szczególności nałoże-

nie na agenta emisji obowiązku weryfikacji spełniania przez emitenta wymogów „wynikających 
z przepisów prawa”) z pewnością wpłynie na koszt takiej usługi. Agent emisji zdaje się być bo-
wiem swoistym „gwarantem” przestrzegania przez emitenta jego obowiązków wynikających 
z przepisów prawa dotyczących emisji oraz oferowania tych obligacji. Ponadto, treść przypisa-
nych agentowi obowiązków jest wysoce nieprecyzyjna, co w połączeniu z ich zakresem, kom-
pleksowością i odpowiedzialnością daje uzasadnienie dla wysokiej wyceny oferowanej usługi. 
Usługi, której koszty mogą skutecznie zniechęcić do poszukiwania finansowania poprzez emisję 
dłużnych papierów wartościowych. Agenci emisji będą bowiem żądać wynagrodzenia adekwat-
nego do wykonywanych przez nich obowiązków powiększonego o premię za ryzyko wynikające 
z ewentualnych niekorzystnych zdarzeń w otoczeniu danego emitenta. Wprowadzenie obli-
gatoryjnego uczestnictwa agenta emisji, w przypadku emisji obligacji, które nie są emitowane 
w drodze oferty publicznej i w odniesieniu do których emitent nie zamierza ubiegać się o do-
puszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenie do ASO, należy ocenić jako 
najsłabszy punkt Ustawy. Pośrednim efektem takich zmian legislacyjnych będzie spadek atrakcyj-
ności instytucji obligacji jako sposobu pozyskiwania finansowania dłużnego, względem kredytów  
bankowych.

Zdaniem Autorów, Ustawa nie przyczyni się do istotnego zwiększenia ochrony inwestorów – 
zwłaszcza klientów detalicznych – natomiast znacznie zwiększy koszty emisji obligacji, co należy 
ocenić krytycznie. Priorytetem w ramach działań na rzecz wzmocnienia ochrony nieprofesjonal-
nych uczestników rynku kapitałowego powinno być pełne stosowanie i egzekwowanie obowiązków 
wynikających z regulacji MIFID II, które wdrożono do krajowego porządku prawnego (z niespełna 
czteromiesięcznym opóźnieniem) dopiero 21 kwietnia 2018 r.20. Są to skuteczne środki ochrony 
inwestorów na rynku kapitałowym, które powinny być w pełni egzekwowane. Weryfikacja realizacji 
tych obowiązków przez KNF powinna była pozwolić na wcześniejszą identyfikację nieprawidło-
wości, które wystąpiły w przeszłości. Okoliczności te zostały jednak pominięte przy pospiesznym 
konstruowaniu nowych instytucji prawnych. Instytucja agenta emisji powinna zostać ponownie 
przemyślana, przy czym tym razem z uwzględnieniem bardziej precyzyjnego określenia obo-
wiązków tego podmiotu. W kontekście podejmowanej problematyki, zwłaszcza obowiązków 
agenta emisji, należałoby także rozważyć zmianę modelu funkcjonowania banku-reprezentanta 
(Sójka, 2018, s. 127 i nast.). Stosowanie instrumentów mających swe źródło w regulacji MIFID II 
w połączeniu z realizacją postulatów, przedstawionych w niniejszym artykule, powinno zapewnić 

20 Ustawa z dnia 1.03.2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (DzU 2018, poz. 685). 
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bezpieczeństwo zarówno inwestorów, jak i emitentów, dla których kluczowym aspektem jest kosz-
towność pozyskania finansowania na rynku kapitałowym. 
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I.	 Wprowadzenie
Zgodnie ze znowelizowanym1 art. 33 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach2 począw-

szy od 30 listopada 2019 r., emisja obligacji może nastąpić (klasyczna dychotomia): 1) w trybie 
oferty publicznej papierów wartościowych, o której mowa w art. 2 lit. d) rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma 
być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich 
do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE3 albo 2) przez propono-
wanie nabycia obligacji w inny sposób niż wskazany w pkt 1. 

Jeżeli zatem czynności podejmowane w toku emisji nie wypełniają przesłanek „publicznego 
oferowania papierów wartościowych”, wówczas emisja musi mieć miejsce w trybie art. 33 pkt 2 uo 
– tertium non datur. 

Aktualizując odesłanie do właściwej (obowiązującej od 21 lipca 2019 r.4) definicji „oferty pub-
licznej”, poprzez nadanie nowego brzmienia art. 33 pkt 1 ustawy o obligacjach – mocą art. 16 
pkt 3 ustawy nowelizującej – podważono zasadność utrzymywania art. 33 uo i wyróżniania dwóch 
„trybów” emisji obligacji – wyróżnianych podłóg tego czy oferowanie obligacji odbywa się w sposób 
„publiczny”, czy „niepubliczny”. Z uwagi na bardzo szeroką definicję „oferty publicznej papierów 
wartościowych” obecnie trudne do wyobrażenia jest dokonanie oferty obligacji w innym trybie 
niż tryb publiczny (art. 33 pkt 1 uo) – chyba że cała emisja kierowana jest wyłącznie do jednego 
podmiotu, co w przypadku obligacji jest zupełną rzadkością. 

II.	 Nowelizacja	art.	33	ustawy	o	obligacjach
Przed nowelizacją dokonaną ustawą z dnia 16 października 2019 r., zgodnie z art. 33 uo, 

emisja obligacji mogła mieć miejsce: 
1) w trybie oferty publicznej, o której była mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofer-

cie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych5 albo 

2) przez proponowanie nabycia obligacji w inny sposób niż wskazany w pkt 1. 
Przepis odsyłał do definicji „oferty publicznej” znajdującej się (ówcześnie) w art. 3 ust. 1 uop. 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia 2017/1129, począwszy od 21 lipca 2019 r., w po-
rządkach prawnych państw członkowskich UE pojawiła nowa definicja „oferty publicznej papierów 
wartościowych”6. W celu zwiększenia pewności prawa oraz ujednolicenia krajowych reżimów 
prospektowych nowe przepisy postanowiono wprowadzić w drodze (stosowanego bezpośrednio 

1 Chodzi o nowelizację dokonaną na mocy ustawy z dnia 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217); dalej jako 
„ustawa z dnia 16 października 2019 r. lub „ustawa nowelizująca”.
2 DzU 2015, poz. 238 ze zm.); dalej: uo lub ustawa o obligacjach.
3 Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, s. 12; dalej: rozporządzenie 2017/1129 lub rozporządzenie prospektowe. Rozporządzenie 2017/1129 określa wymogi 
dotyczące sporządzania, zatwierdzania i rozpowszechniania prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych 
lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym umiejscowionym lub działającym w państwie członkowskim UE.
4 Od 21 lipca 2019 r. oferty publiczne papierów wartościowych dokonywane na terytorium UE muszą być przeprowadzane zgodnie z przepisami roz-
porządzenia 2017/1129. 
5 DzU 2016, poz. 1639 ze zm.; dalej: uop lub ustawa o ofercie.
6 Rozporządzenie 2017/1129 weszło w życie w 2017 r. Zob. art. 49 ust. 2 rozporządzenia 2017/1129 – niektóre przepisy obowiązują już od 
20 lipca 2017 r.
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i w całości7) rozporządzenia8. Tym samym, w razie jakichkolwiek sprzeczności między treścią 
obowiązujących przepisów krajowych a przepisami rozporządzenia od 21 lipca 2019 r. prymat 
należy przyznawać normom wynikającym z rozporządzenia (zasada pierwszeństwa)9. 

Definicja „oferty publicznej papierów wartościowych” zastąpiła definicję „oferty publicznej” 
zasadniczo już od 21 lipca 2019 r. Zasadniczo bowiem w takim w zakresie, w jakim stosuje się 
przepisy rozporządzenia 2017/1129. Formalnie zaś pojęcie „oferty publicznej” zostało dostoso-
wane do nowych przepisów dopiero ustawą z dnia 16 października 2019 r.10.

III.	 Publiczne	oferowanie	papierów	wartościowych
Omawiając „tryby” emisji obligacji, warto zwrócić uwagę na sam zwrot: „oferta publiczna papie-

rów wartościowych”. Jest to pojęcie używane w polskiej wersji językowej rozporządzenia 2017/1129. 
Jest to zarazem odpowiednik angielskiego: offer of securities to the public. Analizując inne wersje 
językowe rozporządzenia 2017/1129, należy dojść do przekonania, że trafniejszym tłumaczeniem 
byłoby „publiczne oferowanie papierów wartościowych”, a nie „oferta publiczna papierów wartoś-
ciowych”. Przy takim tłumaczeniu można bowiem odnieść wrażenie jakoby punktem wyjścia dla 
przepisów rozporządzenia 2017/1129, a w konsekwencji także art. 33 uo, były poszczególne doku-
menty ofertowe – przyjmujące formę prospektu lub innego dokumentu ofertowego (memorandum 
lub propozycji nabycia (art. 34 i n. uo)). Tymczasem, punktem wyjścia jest sposób oferowania, 
a nie dokument ofertowy. Oferowanie rozumieć należy jako pewien proces, złożony i rozciągnię-
ty w czasie. Z reguły składa się ono z szeregu czynności, takich jak: umieszczenie określonych 
danych na stronie emitenta, rozesłanie informacji o emisji do odbiorców, prezentowanie celów 
emisji i rodzajów ryzyka związanych z oferowanymi walorami itd. Zgodnie zaś z art. 33 uo tryb 
emisji jest sposobem oferowania obligacji do nabycia. Pisząc o „trybach” emisji, można zatem 
wyróżniać tryb „publiczny” i „niepubliczny”. Ustalając tryb emisji obligacji, należy analizować ogół 
czynności podejmowanych przez emitenta w celu przedstawienia odbiorcom wystarczających 
informacji dla podjęcia przez nich decyzji inwestycyjnych, a nie samą zawartość dokumentu 
ofertowego11. Obowiązek posługiwania się danym dokumentem ofertowym jest konsekwencją 
tego czy obligacje są oferowane w sposób „publiczny” (securities are offered to the public)12, czy 
„niepubliczny”. Przy czym udostępnienie wyłącznie propozycji nabycia wcale nie musi oznaczać 
emisji w trybie art. 33 pkt 2 uo. W nowym reżimie prospektowym, z uwagi na art. 34 ust. 2 uo, 
 7 Bezpośrednie stosowanie rozporządzenia stanowić ma istotny krok w kierunku stworzenia prawdziwej unii europejskich rynków kapitałowych. 
Dokonać ma się to poprzez ujednolicenie (na poziomie UE) zasad dotyczących sporządzania prospektów emisyjnych oraz związanych z tym obowiąz-
ków informacyjnych emitentów.
 8 Zgodnie z art. 288 ak. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE z 2012 r. C 326, s. 47 i n., ze zm.). rozporządzenia mają zasięg 
ogólny, wiążą w całości i są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
 9 W szczególności oznacza to konieczność pomijania przepisów ustawy o ofercie oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, sprzecznych 
z rozporządzeniem. Wyrazem powyższego jest zmodyfikowany art. 1 pkt 1 uop, zgodnie z którym ustawa o ofercie reguluje zasady i warunki dokonywa-
nia oferty publicznej papierów wartościowych, prowadzenia subskrypcji lub sprzedaży tych papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie 
i wprowadzenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, w zakresie nieuregulowanym przepisami 
rozporządzenia 2017/1129. Warto natomiast zauważyć, że w niektórych przypadkach zakres zastosowania przepisów rozporządzenia 2017/1129 jest 
znacznie węższy niż zakres regulowany przez ustawę o ofercie. W takich przypadkach przepisy ustawy, w zakresie nieuregulowanym przez rozporzą-
dzenie 2017/1129, należy stosować nadal. Zob. Stanowisko UKNF w związku z ryzykiem niedostosowania do dnia 21 lipca 2019 r. polskiego porządku 
prawnego do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma 
być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrek-
tywy 2003/71/WE z dnia 11 lipca 2019 r.: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_dot_rozporzadzenia_prospektowego_66497.pdf.
10 Zgodnie z nowym art. 4 pkt 4a) uop, ilekroć w ustawie jest mowa o „ofercie publicznej” rozumie się przez to „ofertę publiczną papierów wartościo-
wych” w rozumieniu art. 2 lit. d) rozporządzenia 2017/1129.
11 Decyzję o trybie emisji obligacji powinien podjąć właściwy organ emitenta a decyzja ta zostać wskazana w warunkach emisji obligacji (art. 6 ust. 1 
pkt 4 uo). 
12 Por. różne wersje językowe np. art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2017/1129. 
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propozycje nabycia mogą być udostępniane także wtedy, gdy obligacje emitowane są w trybie 
publicznym13. Ponadto, nie wykluczone jest, że emitent narusza przepisy, dokonując publicznej 
oferty obligacji na podstawie samej propozycji nabycia, podczas gdy, z uwagi na brak stosownych 
wyłączeń, wymagane jest udostępnienie prospektu. 

IV.	 Publiczny	tryb	emisji	obligacji
Mając na względzie treść art. 2 lit. d) rozporządzenia 2017/1129 należy uznać, że „publiczny” 

tryb emisji obligacji (art. 33 pkt 1 uo) ma miejsce wtedy, kiedy wynikiem komunikacji do odbiorców 
(communication to persons) jest przedstawienie im wystarczających informacji na temat warun-
ków oferty i oferowanych obligacji, w celu umożliwienia im (in order to enable) podjęcia decyzji 
o ich nabyciu (nabyciu lub nie). 

1.	 Nieistotne	elementy	procesu

O trybie emisji przesądza komunikacja z odbiorcami – jej zawartość i cel. Inne czynności 
składające się na proces emisji, w tym tryb wybrany przez właściwy organ emitenta (art. 6 ust. 1 
pkt 4 uo) nie mają znaczenia. Nie uchwała emitenta decyduje o trybie, ale faktyczne czynności, 
jakie zostaną przez niego podjęte. Nie ma również znaczenia czy emitent wypełnia obowiązki 
wynikające z przepisów rozporządzenia 2017/1129 i poszczególnych ustaw. W szczególności bez 
znaczenia jest czy sporządził on i przekazał do wiadomości publicznej prospekt emisyjny, czy zo-
stał on zatwierdzony przez KNF i czy w oferowaniu pośredniczy firma inwestycyjna (zob. art. 19 
ust. 1 pkt 2 uoif14). Naruszenie przepisów regulujących publiczne oferowanie papierów wartoś-
ciowych nie wpływa na tryb emisji. 

Dla uznania danej komunikacji za „ofertę publiczną” nie ma znaczenia również forma ani 
środek (in any form and by any means), za pomocą którego dane informacje są przekazywane 
do odbiorców. W szczególności zastosowanie pewnych szczególnych środków komunikacji, jak 
również ograniczeń w dostępie do nich nie wyklucza możliwości uznania danego przekazu (ko-
munikacji z odbiorcami) za ofertę publiczną. Znaczenie ma bowiem przede wszystkim efekt w po-
staci przekazania odbiorcom takich informacji, które umożliwiają im podjęcie decyzji o nabyciu  
obligacji. 

2.	 Element	niezbędne
Nie każdy przekaz na temat warunków oferty i oferowanych obligacji jest publicznym ich ofe-

rowaniem. Publiczne oferowanie obligacji ma miejsce wówczas, gdy: 1) emitent ma intencję zbycia 
danych obligacji (element wolicjonalny); 2) odbiorcy otrzymują informacje na temat oferowanych 
papierów wartościowych; 3) określone zostają warunki nabycia obligacji, w tym przede wszystkim 
cena, która powinna być określona lub możliwa do określenia. Przekaz musi być na tyle szcze-
gółowy, aby możliwe było podjęcie przez odbiorców decyzji inwestycyjnych. Przede wszystkim 

13 Dokument ofertowy należy dostosować do tego, jakie czynności emitent zamierza podjąć w celu zbycia emitowanych obligacji, biorąc jednak po 
uwagę istniejące wyjątki od obowiązku prospektowego (art. 1 ust. 4 rozporządzenia 2017/1129) oraz ograniczenia w stosowaniu przepisów rozporzą-
dzenia (art. 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia 2017/1129).
14 Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (DzU Nr 183, poz. 1538 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem, dokonywanie ofer-
ty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży na podstawie tej oferty, z wyjątkiem oferty publicznej, o której mowa w art. 1 ust. 3 i ust. 4 lit. a, b, e oraz h–j 
rozporządzenia 2017/1129 oraz oferty publicznej bankowych papierów wartościowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo 
bankowe, wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej.
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jednak musi to być przekaz kierowany do odbiorców przedstawiający im obligacje do nabycia. Nie 
jest publicznym oferowaniem obligacji przekazanie danych podsumowujących zakończoną już 
emisję. Nie jest nim także przekazanie informacji o ofercie członkom organów emitenta, doradcom 
emitenta czy innym podmiotom współpracującym z emitentem w celu przeprowadzenia emisji. 
Nie jest wreszcie publicznym oferowaniem publikacja artykułu analitycznego przez niezależnego 
dziennikarza ekonomicznego, który nie działa na rzecz emitenta. 

3.	 Odbiorcy	przekazu

W świetle przytoczonej wyżej definicji nie istnieje szczególny próg liczbowy odbiorców 
(np. 150 – de lege derogata art. 3 ust. 1 uop), do których skierowanie pewnych informacji na temat 
warunków oferty i oferowanych obligacji pozwalałby uniknąć reżimu publicznego ich oferowania. 
Nie ma znaczenia czy osoby, do których kierowana jest komunikacja są profesjonalistami, inwe-
storami instytucjonalnymi i czy łączą ich jakiekolwiek więzi. Nie ma znaczenia także ile osób fak-
tycznie odebrało dany przekaz emitenta (o emisji, cenie, wolumenie itd.), czy też ile finalnie osób 
nabędzie oferowane obligacje. Publicznym oferowaniem obligacji może być zatem komunikacja, 
która daje możliwość zapoznania się z nią co najmniej dwóm (powiązanych ze sobą) osobom. 
Zaskakujące jest zatem, że zgodnie z art. 44 pkt 2 uo, w przypadku emisji obligacji zgodnie 
z art. 33 pkt 2 uo – tj. w trybie „niepublicznym”, „termin składania kolejnych propozycji nabycia 
obligacji danej emisji nie może być dłuższy niż 6 tygodni od dnia złożenia pierwszej propozycji”. 
Zgodnie zaś z art. 44 pkt 3 uo, „termin dokonania przydziału obligacji wynosi 6 tygodni od dnia 
złożenia ostatniej propozycji nabycia, chyba że emitent określi w propozycji nabycia krótszy ter-
min”. Najczęściej bowiem, wraz ze złożeniem kolejnej propozycji nabycia (drugiej, trzeciej itd.), 
tryb emisji staje się „publiczny” (art. 33 pkt 1 uo). Najwyraźniej jest to niedopatrzenie ze strony 
Ustawodawcy. De lege ferenda należy postulować nowelizację art. 44 uo, względnie przemyślenie 
na nowo art. 33 uo. 

V.	 Niepubliczny	tryb	emisji	obligacji
Zgodnie z art. 33 pkt 2 uo emisja obligacji może nastąpić przez proponowanie nabycia 

w inny sposób niż wskazany w art. 33 pkt 1 uo. Teoretycznie zatem, obok trybu „publicznego”, 
nadal istnieje tryb „niepubliczny”. Problem jednak w tym, że trudno będzie taki tryb emisji spotkać 
w praktyce. Nie można się zgodzić z I. Pieczyńską-Czerny (Pieczyńska-Czerny, 2018, nb 4), której 
zdaniem „w odróżnieniu od oferty publicznej sprzedaż bezpośrednia z ang. private placement, 
wówczas gdy następuje do ograniczonego kręgu zainteresowanych podmiotów, które mają wpływ 
na kształt transakcji i zakres przekazywanych informacji, może nie stanowić oferty publicznej”. 
W obecnym reżimie praktycznie każdy przekaz informacyjny, który wskazuje emitenta i oferowa-
ne obligacje, a kierowany jest do co najmniej dwóch osób, stanowi „ofertę publiczną papierów 
wartościowych”. Zgodnie z art. 4 uo, obligacje emitowane są w serii, a przez obligacje emitowa-
ne w serii rozumieć należy obligacje reprezentujące prawa majątkowe podzielone na określoną 
liczbę równych jednostek. Z uwagi na taki charakter obligacji, praktycznie zawsze obligacje ofe-
rowane są do nabycia większej niż jedna osoba liczbie podmiotów. Bardzo trudne jest natomiast 
prowadzenie takiej komunikacji, aby nie stanowiła ona oferty publicznej. Nawet jeżeli informacje 
kierowane są do ograniczonego kręgu zainteresowanych podmiotów, które mają wpływ na kształt 
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ewentualnej transakcji i zakres przekazywanych im informacji, nadal będziemy mieć do czynienia 
z ofertą publiczną. Bez znaczenia jest czy dany komunikat adresowany jest do wyselekcjono-
wanych inwestorów, jaki jest ich status i czy mają oni wpływ na ostateczny kształt transakcji. Nie 
mają znaczenia także cena emisyjna lub ogólna kwota płacona przez nabywców oferowanych 
obligacji. Może to mieć oczywiście znaczenie dla obowiązku prospektowego (rozporządzenie 
2017/1129 przewiduje bowiem szereg wyjątków od tego obowiązku), jednak nie z punktu widzenia 
kwalifikacji danej komunikacji o oferowanych obligacjach jako oferty publicznej. Na gruncie rozpo-
rządzenia 2017/1129 utraciła znaczenie dychotomia: oferta publiczna (public offering) vs. oferta 
prywatna (private offering). Mamy natomiast istotne rozróżnienie na: ofertę publiczną papierów 
wartościowych (offer of securities to the public) oraz ofertę publiczną bez obowiązku publikacji 
prospektu15. 

VI.	 Konkluzje
Z uwagi na art. 2 lit. d) rozporządzenia 2017/1129 oraz nowelizację (zmianę) art. 33 pkt 1 uo 

emisje obligacji dokonywane będą w znakomitej większości przypadków w trybie „publicznym”. 
Bardzo rzadko bowiem propozycje nabycia obligacji (art. 35 uo) kierowane będą wyłącznie do 
jednej osoby. Trudno będzie również tryb „niepubliczny” nazywać „emisją zamkniętą”. Jak wska-
zywał R. Woźniak, „(…) kryterium odróżniającym poszczególne tryby stanowi kryterium ilościo-
we. Zakres ilościowy potencjalnych obligatariuszy decyduje o zakwalifikowaniu danej emisji do 
jednego z dwóch trybów określonych w art. 33 ObligU” (Woźniak, 2015, nb. 1, 15–18). Termin 
ten nawiązywał do ograniczonej liczby adresatów (mniej niż 150), która pozwalała daną emisję 
uznać za emisję niepubliczną. Nadal jednak możemy mówić o prywatnym rynku instrumentów 
dłużnych (private debt). Przez emisję obligacji na rynku prywatnym należałoby jednak rozumieć 
taką emisję, która dokonywana jest w „trybie niepublicznym” (zob. art. 33 pkt. 2 uo)16 lub w „trybie 
publicznym” (art. 33 pkt. 1 uo), ale w sytuacji w której nie jest ona objęta zakresem stosowania 
rozporządzenia 2017/1129 zgodnie z art. 1 ust. 317, korzysta z wyłączenia w zakresie obowiązku 
prospektowego na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a) – d)18 lub w związku z art. 3 ust. 2 rozporządze-
nia 2017/112919. Mogą to być zatem emisje dokonywane w „trybie publicznym”, ale kierowane 
wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych (art. 1 ust. 4 lit. a) rozporządzenia 2017/1129), kiero-
wane do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani (art. 
1 ust. 4 lit. b) rozporządzenia 2017/1129), kierowane do inwestorów, którzy nabywają papiery 

15 Zob. motyw 12, 13, 20 i 25 rozporządzenia 2017/1129. 
16 Najczęściej oznaczać to będzie ofertę kierowaną wyłącznie do jednego podmiotu.
17 Zob. też art. 37a ust. 1 uop. Warto przy tym zauważyć, że zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia 2017/1129, nie ma ono zastosowania m.in. do: 
b) papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym emitowanych przez państwo członkowskie lub jedną z władz regionalnych lub lokalnych 
państwa członkowskiego, przez międzynarodowe instytucje publiczne, których członkiem jest jedno państwo członkowskie lub większa ich liczba, 
przez Europejski Bank Centralny lub przez banki centralne państw członkowskich; d) papierów wartościowych bezwarunkowo i nieodwołalnie zabez-
pieczonych przez państwo członkowskie lub przez jedną z władz regionalnych lub lokalnych państwa członkowskiego oraz e) papierów wartościowych 
emitowanych przez stowarzyszenia mające osobowość prawną lub organizacje non-profit, uznawane przez państwo członkowskie, w celu uzyskania 
przez nie środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia ich celów o charakterze non-profit. Trudno jednak w tych przypadkach mówić o rynku  
private debt. 
18 W takim przypadku, zgodnie z art. 34 ust. 2 uo, emitent zobowiązany jest udostępnić propozycję nabycia (art. 35 uo). Należy jednak zauważyć, że 
zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia 2017/1129 ma on prawo przyjąć na siebie więcej obowiązków informacyjnych i na zasadzie dobrowolności spo-
rządzić normalny prospekt – zamiast propozycji nabycia. Taki dobrowolnie sporządzony prospekt zatwierdzony przez KNF, pociąga za sobą wszystkie 
prawa i obowiązki przewidziane dla prospektu. Należy przy tym uznać, iż publikacja prospektu zwalnia emitenta z obowiązku sporządzenia i publikacji 
propozycji nabycia. Celem art. 34 ust. 2 uo jest bowiem zapewnienie potencjalnym nabywcom obligacji dostępu do pewnego minimum informacji o emi-
tencie i oferowanych obligacjach (zob. Famirski, 2019, nb. 13). 
19 Zob. też art. 37b ustawy o ofercie.
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wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100 000 EUR na inwestora (art. 1 ust. 4 lit. d) rozporzą-
dzenia 2017/1129), dotyczące obligacji o jednostkowym nominale co najmniej 100 000 EUR (art. 1 
ust. 4 lit. c) rozporządzenia 2017/1129) lub o łącznej wartości w UE mniejszej niż 1 000 000 EUR 
(art. 1 ust. 3 rozporządzenia 2017/1129). 
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Streszczenie
Obligacje są papierami wartościowymi kwalifikowanymi na gruncie przepisów o obrocie jako in-
strumenty finansowe. Przedmiotem artykułu jest zagadnienie obrotu obligacjami i zmian, jakie 
zaszły w związku z implementacją MIFID II, zaostrzeniem nadzoru nad emisjami niepublicznymi 
oraz tych, które wynikają z wejścia w życie nowych przepisów unijnych. Autorka stara się dokonać 
analizy wprowadzonych zmian w kontekście celu, jaki przyświecał ustawodawcy.
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I.	 Uwagi	wstępne
W roku 2015, po 20 latach obowiązywania pierwotnej regulacji1, weszła w życie nowa ustawa 

o obligacjach2 (dalej: uo). Wprowadzono do niej rozwiązania, które miały na celu rozwój rynku 
długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych3, w tym także rozwiązania mające na celu 
zabezpieczenie interesów obligatariuszy lub takie, które co prawda funkcjonowały w praktyce, 
ale nie miały swoich wyraźnych podstaw prawnych (Lesiński i Walczyna, 2015, s. 104). Do ta-
kich rozwiązań należało wprowadzenie regulacji dotyczących ustanawiania i działania zgroma-
dzenia obligatariuszy, a także wprowadzenie instytucji agenta zabezpieczeń i agenta hipoteki. 
Ponadto wprowadzono również nowe rodzaje obligacji – obligacje podporządkowane i obligacje  
wieczyste. 

* Doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; 
radca prawny w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni.https://orcid.org/0000-0002-2932-8312.
1 Ustawa z 29.06.1995 r. o obligacjach (t.j. DzU 2014, poz. 730) utraciła moc 1.07.2015 r.
2 Ustawa z 15.01.2015 r. o obligacjach (t.j. DzU 2018, poz. 483 ze zm.); dalej: uo.
3 Uzasadnienie do projektu ustawy.
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Niestety zmiany te nie wpłynęły znacząco na rozwój rynku obligacji. Co więcej, zaobser-
wowano liczne patologie związane z procesem oferowania tych instrumentów finansowych. 
Szczególnie istotna w tym zakresie okazała się sprawa oferowania obligacji emitowanych przez 
GetBack S.A. i liczne oskarżenia dotyczące misselingu, czyli wprowadzania w błąd przy oferowaniu 
lub oferowania produktu osobom o nieodpowiednim profilu ryzyka i horyzoncie inwestycyjnym4. 
Zapoczątkowała ona dyskusję w przedmiocie zmian w regulacjach prawnych dotyczących emisji 
i oferowania obligacji, a także innych instrumentów finansowych, której efektem było uchwalenie 
ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad 
rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku5. Ustawa ta, chociaż w nieznacznym 
stopniu dotknęła wprost uo, wprowadzając zmiany głównie do ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi6, istotnie wpłynęła na sposób ich emisji, a także proces oferowania. 
Przede wszystkim zrezygnowano z formy dokumentowej obligacji dla wszystkich emisji począw-
szy od 1 lipca 2019 r. Dodatkowo wprowadzono podwójny system nadzoru nad emisją obligacji 
poprzez ustanowienie instytucji agenta emisji oraz rejestrację zdematerializowanych obligacji 
w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A (dalej: KDPW). 
Pośrednio przez to objęto emisję obligacji i oferowanie ich w drodze niepublicznej nadzorem 
Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: KNF lub Komisja), co wynika z tego, że zarówno agenci 
emisji, jak i KDPW są podmiotami nadzorowanymi.

Wcześniej jednak, w związku z pracami nad implementacją MIFiD II7, dokonano istotnych 
zmian w uoif, w tym rozszerzono definicję oferowania instrumentów finansowych. Zmiany wpro-
wadzone ustawą z 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz 
niektórych innych ustaw8, które weszły w życie 21 kwietnia 2018 r., miały na celu wzmocnienie 
bezpieczeństwa obrotu i wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących procesu ofe-
rowania instrumentów finansowych i pośrednictwa w oferowaniu. Obok implementacji MIFiD II 
wprowadzono regulacje ograniczające możliwość przedstawiania informacji o instrumentach 
finansowych stanowiących wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji inwestycyjnych w spo-
sób, który w dotychczasowym stanie prawnym nie mógł być jednoznacznie zakwalifikowany jako 
świadczenie usług maklerskich wymagających uzyskania zezwolenia KNF.

Dodatkowo 21 lipca 2019 r. weszły w życie najważniejsze regulacje rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być 
publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do 
obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE9. Ustawę dostosowującą  
krajowe regulacje do zmian wprowadzonych rozporządzeniem 2017/1129 uchwalono dopiero 
16 października 2019 r., a weszła w życie 30 listopada 2019 r. Z uwagi na to, że Rozporządzenie 

4 Zob. Postanowienie Prezesa UOKiK z 5.02.2019 r. o wszczęciu wobec GetBack Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postępowa-
nia w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, znak DOZIK-7.610.1.19 […] oraz Decyzja częściowa nr RBG-13/2019 z 1.08.2019.
5 Ustawa z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym 
rynku (DzU poz. 2243); dalej: nowelizacja z 9.11.2018.
6 Ustawa z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. DzU 2018, poz. 2286 ze zm.); dalej: uoif.
7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z 15.05.2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 
2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE, Dz. Urz. UE 2014 L 173/314.
8 Ustawa z 1.03.2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 685).
9 Rozporządzenie 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 wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, Dz. Urz. UE L 2017 
168/12; dalej: rozporządzenie 2017/1129.
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2017/1129 powinno być bezpośrednio stosowane, częściowo zastąpiło dotychczasowe regulacje 
ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych10 Wprowadziło bowiem nową 
definicję oferty publicznej oraz określiło nowy katalog wyłączeń od obowiązku prospektowego, 
co bezpośrednio przekłada się na warunki i tryb oferowania instrumentów finansowych, w tym na 
tryb i warunki oferowania obligacji (Nowosad, 2018, s. 43).

Wszystkie powyższe zmiany, w tym rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy zmienia-
jącej ustawę o ofercie publicznej11, a następnie przyjęte nowelizacją uop, z jednej strony mają na 
celu zabezpieczenie interesów obligatariuszy i wyeliminowanie patologii, w tym tych dotyczących 
misselingu, z drugiej zaś – miały być nakierowane na ułatwienie obrotu i zniesienie barier w dostę-
pie do kapitału, co odnosi się w szczególności do rozporządzenia 2017/112912. Naturalnie wobec 
tego nasuwa się pytanie, czy rzeczywiście nowe regulacje pozwalają osiągnąć zamierzone cele. 

II.	 Dotychczasowe	zasady	oferowania	obligacji
Obligacja jest papierem wartościowym o charakterze dłużnym emitowanym w serii. Zasady 

emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji określono pierwotnie w ustawie z 29 czerwca 1995 r., 
a następnie w uo, która weszła w życie 1 lipca 2015 r. Jako do papieru wartościowego do obli-
gacji zastosowanie znajdują ponadto regulacje ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny13, 
a w szczególności przepisy Tytułu XXXVIII Działu II. Jako papier wartościowy obligacja zgodnie 
z art. 2 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 3 pkt 1 lit. a) uoif.

W dotychczasowym stanie prawnym obligacje mogły być emitowane w dwóch postaciach – 
zarówno w formie dokumentu (art. 9 uo w brzmieniu sprzed nowelizacji z 9 listopada 2018 r.), jak 
i w formie zdematerializowanej (art. 8 uo w brzmieniu sprzed nowelizacji z 9 listopada 2018 r.). 
Jedynie w przypadku obligacji, które miały być dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym 
dematerializacja była obligatoryjna. Forma obligacji determinowała przy tym również mecha-
nizm obrotu (Sójka, 2016, s. 243), co związane było z momentem powstawania praw z obligacji 
(Woźniak, 2016, s. 54).

Zgodnie z art. 33 uo (zarówno przed, jak i po nowelizacji z 9 listopada 2018 r.) emisja obli-
gacji mogła nastąpić:
1) w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 3 uop;
2) przez proponowanie nabycia obligacji w inny sposób niż wskazany w pkt 1.

Na gruncie obowiązujących do 30 listopada 2019 r. przepisów uop (zob. uwagi w punkcie 
II.3), z zastrzeżeniem wejścia w życie 21 lipca 2019 r. przepisów Rozporządzenia 2017/1129, 
ofertą publiczną było udostępnianie, co najmniej 150 osobom na terytorium jednego państwa 
członkowskiego lub nieoznaczonemu adresatowi, w dowolnej formie i w dowolny sposób, infor-
macji o papierach wartościowych i warunkach ich nabycia, stanowiących wystarczającą podstawę 
do podjęcia decyzji o nabyciu tych papierów wartościowych. 

10 Ustawa z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU 2019, poz. 2217); dalej: nowelizacja uop.
11 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw przyjęty 19.7.2019 r., Druk Sejmu VIII kadencji nr 3755.
12 Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z ofertą publiczną lub do-
puszczeniem do obrotu papierów wartościowych, COM(2015) 583 final, s. 2.
13 DzU 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: k.c.
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Dokonywanie oferty publicznej obligacji, z zastrzeżeniem wystąpienia przypadków, o których 
mowa w art. 7 uop, wiązało się zasadniczo z obowiązkami dotyczącymi sporządzenia, zatwierdze-
nia i publikacji prospektu i pośrednictwem firmy inwestycyjnej. Natomiast proponowanie nabycia 
obligacji w inny sposób, niż w drodze oferty publicznej, wiązało się z obowiązkiem sporządzenia 
propozycji nabycia, o której mowa w art. 34 ust. 1 uo. Obligacje w tym wypadku oferowane były 
przez emitenta (lub pośredniczącą w oferowaniu firmę inwestycyjną) w drodze przedstawienia 
propozycji nabycia i jej przyjęcie w trybie określonym w art. 44 uo. Cały proces emisji obligacji 
mógł się zamknąć w 2–3 dniach, polegał na sporządzeniu warunków emisji oraz propozycji naby-
cia i wówczas, gdy to emitent składał propozycję nabycia, zasadniczo nie wymagał pośrednictwa 
podmiotów profesjonalnych, chyba że obligacje emitowane były w formie zdematerializowanej, 
kiedy to niezbędne było uczestnictwo podmiotu prowadzącego ewidencję. 

III.	 Nowe	zasady	emisji	i	oferowania	obligacji

1.	 Zmiany	związane	z	nową	definicją	oferowania	instrumentów	finansowych

W związku z pracami nad implementacją MIFiD II dokonano rewizji uoif, wprowadzając także 
zmiany dotyczące zasad oferowania instrumentów finansowych, w szczególności zmieniając defi-
nicję oferowania zawartą w art. 72 uoif. Zmiana ta podyktowana była koniecznością wyeliminowa-
nia wątpliwości interpretacyjnych dotyczących pojęcia „oferowania instrumentów finansowych”14. 
W praktyce związana była m.in. pewnymi zjawiskami dotyczącymi prób obchodzenia przepisów 
o czynnościach maklerskich.

Do 21 kwietnia 2018 r. oferowanie instrumentów finansowych nie było wprost zdefiniowa-
ne – jedynie z elementów konstrukcyjnych umowy o oferowanie można było wywnioskować, jaki 
jest zakres tej czynności. Przepis art. 72 uoif w poprzednim brzmieniu stanowił, że w umowie 
o oferowanie instrumentów finansowych firma inwestycyjna zobowiązuje się do pośrednictwa w:
1) proponowaniu przez emitenta nabycia papierów wartościowych nowej emisji lub w zbywaniu 

tych papierów;
2) proponowaniu przez podmiot wystawiający instrumenty finansowe niebędące papierami 

wartościowymi nabycia tych instrumentów lub w ich zbywaniu w wyniku tej propozycji;
3) proponowaniu przez sprzedającego nabycia papierów wartościowych lub w ich zbywaniu 

w wyniku tej propozycji, lub
4) proponowaniu nabycia instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi 

przez podmiot sprzedający te instrumenty do obrotu na rynku regulowanym lub do alterna-
tywnego systemu obrotu lub w ich zbywaniu w wyniku tej propozycji.
Na tym gruncie wykształciła się praktyka, w ramach której podmioty nieposiadające ze-

zwolenia na świadczenie usług maklerskich prezentowały potencjalnym nabywcom informacje 
o oferowanych w drodze niepublicznej instrumentach finansowych, zakres prezentowanych 
informacji o emitencie i instrumencie finansowym nie polegał zaś wprost na przedstawianiu 
konkretnej oferty nabycia. W ten sposób obchodzono regulacje uoif15, co dotyczyło także emisji 
i oferowania obligacji.

14 Druk sejmowy Sejmu VIII kadencji nr 2191.
15 Komunikat UKNF w sprawie nowych przepisów dotyczących oferowania instrumentów finansowych z 27.04.2018 r.
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Obecnie poszerzone brzmienie art. 72 uoif stanowi, że oferowaniem jest podejmowanie na 
rzecz emitenta papierów wartościowych, wystawcy instrumentu finansowego lub oferującego16 
instrument finansowy czynności prowadzących do nabycia przez inne podmioty instrumentów 
finansowych, przez:
1) prezentowanie, w dowolnej formie i w dowolny sposób, udostępnianych przez emitenta, wy-

stawcę lub oferującego, informacji o instrumentach finansowych i warunkach ich nabycia, 
stanowiących wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych instrumentów lub

2) pośredniczenie w zbywaniu instrumentów finansowych nabywanych przez podmioty w wyniku 
prezentowania informacji, o których mowa w pkt 1, lub

3) prezentowanie indywidualnie oznaczonym adresatom, w dowolnej formie i w dowolny sposób, 
udostępnianych przez emitenta, wystawcę lub oferującego informacji w celu:
a) promowania, bezpośrednio lub pośrednio, nabycia instrumentów finansowych lub
b) zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do nabycia instrumentów finansowych.
Podstawową różnicą, jaka występuje pomiędzy poprzednim a obecnym stanem prawnym 

jest to, że pierwotnie oferowaniem było tylko i wyłącznie pośredniczenie w proponowaniu naby-
cia. Proponowanie nabycia nie zostało przy tym zdefiniowane w uoif, ale wskazywała na nie uo, 
której art. 33 stanowił do 30 listopada 2019 r., że emisja może nastąpić w trybie oferty publicznej 
lub przez proponowanie nabycia obligacji w inny sposób (obecnie może nastąpić w trybie oferty 
publicznej papierów wartościowych, o której mowa w art. 2 lit. d Rozporządzenia 2017/1129 lub 
przez proponowanie nabycia obligacji w inny sposób). W tym drugim przypadku emitent powi-
nien udostępnić propozycję nabycia, która zawiera jasno określone przez regulacje uo dane. Na 
gruncie uoif w zw. z przepisami uo to właśnie takie informacje powinny być przedstawione, żeby 
w ogóle mówić o proponowaniu nabycia obligacji. Ówczesne brzmienie przepisów powodowało 
zatem, iż aby mówić o oferowaniu pośredniczący powinien przekazać otrzymaną przez emitenta 
propozycję nabycia, a nie jakiekolwiek informacje.

Ponadto względem pierwotnego rozwiązania istotną różnicę stanowi dodanie, że zaprezento-
wane informacje mają stanowić wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu instrumen-
tów. Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu KNF, „prezentowanie informacji, które nie zawierają łącznie 
informacji o instrumentach finansowych i warunkach ich nabycia, stanowiących wystarczającej 
podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu tych instrumentów, nie zostanie zakwalifikowane jako 
działalność oferowania instrumentów finansowych na podstawie art. 72 pkt 1 Ustawy, choć nie 
wyklucza to przedmiotowej kwalifikacji na gruncie art. 72 pkt 3 Ustawy, przy spełnieniu zawartych 
tam warunków”17. W dotychczasowych warunkach brak było możliwości uznania, że dochodzi do 
oferowania w przypadku prezentacji informacji promocyjnych czy marketingowych. Jedyne ograni-
czenia z tym związane dotyczyły prezentacji tego rodzaju informacji w związku z ofertą publiczną. 
Art. 53 ust. 1 uop zakazywał udostępniania „w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji 
w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych 
albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia, chyba że informacje 
udostępniane są mniej niż 150 osobom lub nie są udostępniane nieoznaczonemu adresatowi”. 

16 Do wejścia w życie nowelizacji uop uoif posługiwała się w przytoczonym przepisie pojęciem sprzedającego. Obecnie zastąpiono sprzedającego 
oferującym.
17 Stanowisko UKNF dotyczące definicji usługi oferowania instrumentów finansowych zawartej w art. 72 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie in-
strumentami finansowymi z 29.03.2019 r. 
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W konsekwencji dopuszczalne było prezentowanie materiałów reklamowych i promocyjnych, o ile 
nie były kierowane do nieznaczonego adresata lub do co najmniej 150 adresatów. Potwierdził 
to również Urząd KNF wskazując, że „w przypadku tzw. ofert prywatnych, tj. tam gdzie działanie 
oferującego na charakter konfidencjonalny, z uwagi na konieczność ograniczenia liczby potencjal-
nych inwestorów do 149, wejście w życie Ustawy zmieniającej spowodowało praktyczną eliminację 
jakichkolwiek usług marketingowych przez podmioty nieuprawnione do prowadzenia działalności, 
o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 6 Ustawy”.

Zmiana regulacji uoif spowodowała, że zasadniczo oferowanie obligacji możliwe jest albo przez 
emitenta, albo przez firmę inwestycyjną świadczącą usługę maklerską, na warunkach określonych 
w art. 72 uoif. Dodatkowo zmieniono definicję przyjmowania zleceń. Zgodnie z art. 74b ust. 1 uoif 
w obecnym brzmieniu przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 
finansowych polega na zobowiązaniu się firmy inwestycyjnej do przyjmowania i przekazywania 
zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez:
1) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych do innego 

podmiotu, w tym do emitenta instrumentu finansowego, wystawcy instrumentu finansowego 
lub sprzedającego taki instrument, w celu ich wykonania lub

2) kojarzenie dwóch lub więcej podmiotów w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji między 
tymi podmiotami.
Skutkiem zmiany definicji jest założenie, że jeżeli firma inwestycyjna lub bank będzie m.in. przyj-

mował od inwestora zapis na akcje lub obligacje w ramach oferty i kierował zapis do emitenta, na 
rzecz tego inwestora będzie świadczona usługa przyjmowania i przekazywania zleceń. Podmioty 
te będą zobowiązane zatem zawrzeć z inwestorem umowę o świadczenie usług maklerskich, co 
w konsekwencji ma rozszerzyć na tych inwestorów ochronę wynikającą z implementacji MIFiD II18.

2.	Wzmocnienie	nadzoru	i	obligatoryjna	dematerializacja

Jak już wskazano wyżej, kolejne zmiany, jakie nastąpiły w procesie oferowania obligacji są 
pokłosiem nowelizacji, która miała na celu wzmocnienie nadzoru i zabezpieczenie interesów 
inwestorów, zwłaszcza detalicznych (Michalski, 601). Nowelizacją z 9 listopada 2018 r. wprowa-
dzono nowe brzmienie art. 8 ust. 1 uo, zgodnie z którym obecnie obligacje nie mogą mieć formy 
dokumentu i skreślono art. 9 mówiący o formie dokumentowej obligacji. Brak formy dokumentu 
nie jest przy tym w żaden sposób związany ze sposobem oferowania czy z dopuszczaniem do 
obrotu na rynku regulowanym lub w ASO. Dotyczy to bez wyjątku wszystkich obligacji emitowanych 
na podstawie uo począwszy od dnia wejścia w życie zmian, tj. od 1 lipca 2019 r. Co więcej, zre-
zygnowano z możliwości zarejestrowania obligacji w ewidencji na zasadach określonych w art. 8 
ust. 1–4 uo w brzmieniu sprzed nowelizacji na rzecz dematerializacji w oparciu o przepisy ustawy 
o obrocie i rejestrację w depozycie prowadzonym przez KDPW. 

W przypadku obligacji, które zostały wyemitowane przed tą datą emitentom pozostawiono 
wybór. Co do zasady obligacje wyemitowane przed 1 lipca 2019 r. i nieumorzone przed tym dniem, 
mające formę dokumentów albo niemające formy dokumentu, lecz zapisane w ewidencji prowa-
dzonej na podstawie przepisów dotychczasowych, pozostają w mocy. Emitent może przy tym 
ubiegać się o ich zarejestrowanie w depozycie papierów wartościowych na zasadach określonych 
18 Tak Komunikat UKNF w sprawie nowych przepisów dotyczących oferowania instrumentów finansowych z 27.04.2018 r.
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w art. 9 uoif po nowelizacji z 9 listopada 2018 r. Jeżeli po 1 lipca 2019 r. obligacje nie zostały 
zarejestrowane w depozycie i nie zostały umorzone, emitent, a w przypadku gdy są one zapi-
sane w ewidencji prowadzonej na podstawie przepisów dotychczasowych, podmiot prowadzący 
ich ewidencję są zobowiązani przekazać KDPW do 31 marca 2020 r. (wg stanu na 31 grudnia 
2019 r.) informacje wskazane w art. 44 ust. 2 nowelizacji z 9 listopada 2018, w tym informacje 
o tym czy wymagalne świadczenia z obligacji zostały już wykonane. Informacje te powinny być 
okresowo aktualizowane (Brzezińska i Róg-Dyrda, 2019, s. 590–593). Obowiązek ten w pewnej 
mierze zbliżony jest charakterem do obowiązków spółki publicznej. Informacje te będą bowiem 
przekazywane przez KDPW do wiadomości publicznej. Ma to swoje istotne konsekwencje, gdyż 
zasadniczo wpływa na poziom wiedzy o zobowiązaniach danego emitenta z tytuły wyemitowanych, 
a nieumorzonych obligacji. Z jednej strony może chronić ewentualnych przyszłych obligatariuszy, 
gdyż stanowi źródło informacji o stanie realizacji dotychczasowych zobowiązań emitenta, z drugiej 
– wpływać także na jego pozycję kontraktową. Dotychczas tego rodzaju dane były bowiem uważa-
ne za dane wrażliwe, zasadniczo chronione przez emitentów. Wydaje się jednak, że sam dostęp 
do informacji w tym wypadku nie zabezpieczy interesów obligatariuszy. Zostało to potwierdzone 
w przypadku licznych emisji GetBack S.A., gdzie z samych raportów okresowych zawierających 
sprawozdania finansowe wynikało jakie jest zadłużenie, a co jednocześnie nie zniechęciło do 
nabywania tych instrumentów.

Obecnie, w związku z nowelizacją z 9 listopada 2018 r., obligacje nie mogą mieć formy do-
kumentu i podlegają rejestracji w depozycie papierów wartościowych. Zgodnie z obowiązującym 
brzmieniem art. 8 ust. 3 uo zarówno do powstawania, jak i do przenoszenia praw z obligacji 
stosuje się przepisy uoif dotyczące praw ze zdematerializowanych papierów wartościowych. 
W konsekwencji, co do zasady prawa z obligacji będą powstawać z chwilą zapisania ich po raz 
pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługiwać będą osobie będącej posiadaczem 
tego rachunku.

Chociaż w przepisach uo, w odniesieniu do oferowania obligacji w sposób inny niż w drodze 
oferty publicznej w związku z nowelizacją z 9 listopada 2018 r., zasadniczo nic się nie zmieniło, 
do uoif wprowadzono art. 7a. Zgodnie z tym przepisem w przypadku obligacji, które nie są emi-
towane w drodze oferty publicznej i w odniesieniu do których emitent nie zamierza ubiegać się 
o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenie do ASO, przed zawarciem 
umowy, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych, emitent zobo-
wiązany jest zawrzeć umowę o wykonywanie funkcji agenta emisji. Umowa z agentem powinna 
być zawarta jeszcze przed rozpoczęciem proponowania nabycia obligacji. Wprowadzono zatem 
zupełnie nowy obowiązek związany z emisją i oferowaniem obligacji w drodze niepublicznej, uza-
leżniając de facto możliwość emitowania obligacji od zawarcia umowy z agentem (Sójka i Rycerski, 
2019, s. 2). Agentem emisji może być firma inwestycyjna uprawniona do prowadzenia rachunków 
papierów wartościowych albo bank powierniczy. W praktyce będą to zatem w praktyce najczęściej 
domy maklerskie legitymujące się zezwoleniem na wykonywanie usługi maklerskiej określonej 
w art. 69 ust. 4 pkt 1 uoif. Dodatkowo agent emisji musi być uczestnikiem KDPW w typie agent 
emisji, co wynika z regulacji wewnętrznych KDPW i rozszerzenia typów uczestnictwa będących 
następstwem nowelizacji z 9 listopada 2018 roku.
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Obowiązki agenta emisji ujęto szeroko – wydaje się, że zbyt szeroko względem rzeczywistych 
możliwości realizacji celu, jaki przyświecał ustawodawcy, a dodatkowo zmodyfikowano jeszcze 
nowelizacją uop. Założono bowiem, że agent emisji, jako podmiot profesjonalny, wykonujący 
swoje obowiązki w sposób rzetelny i niezależny, z zachowaniem należytej staranności (tak art. 7a 
ust. 6 uoif) będzie gwarantem bezpieczeństwa procesu emisji (Famirski, 2019, s. 52). W związku 
z tym na agenta emisji nałożono ustawowo – przesądzając, że umowa nie może ich ograniczyć 
ani wyłączyć – obowiązki obejmujące:
1) weryfikację spełniania przez emitenta wymogów dotyczących emisji papierów wartościowych, 

wynikających z przepisów prawa;
2) weryfikację zgodności działań emitenta z wymogami dotyczącymi oferowania papierów 

wartościowych, wynikającymi z przepisów prawa (w związku z nowelizacją uop obowiązek 
ten obejmuje obecnie  weryfikację zgodności dokumentacji i oświadczeń przedstawionych 
przez emitenta z wymogami dotyczącymi oferowania papierów wartościowych, wynikającymi 
z przepisów prawa);

3) weryfikację spełniania przez papiery wartościowe oraz przez ich emitenta warunków rejestracji 
w depozycie papierów wartościowych określonych w regulaminie, o którym mowa w art. 50 
ust. 1, a także tego, czy przyjęte przez Krajowy Depozyt lub przez spółkę, której Krajowy 
Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 
pkt 1 i 4, zasady obsługi realizacji zobowiązań emitentów zapewniają możliwość prawidło-
wego wykonania zobowiązań wynikających z papierów wartościowych;

4) utworzenie ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych (w związku z nowelizacją 
uop także wydawanie zaświadczeń);

5) pośredniczenie w zawieraniu przez emitenta umowy, której przedmiotem jest rejestracja 
papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych, w szczególności udzielanie 
emitentowi niezbędnej pomocy w zakresie ustalenia i przygotowania dokumentacji niezbęd-
nej do zawarcia tej umowy (w związku z nowelizacją uop obowiązek ten obejmuje obecnie 
nie pośredniczenie, ale zawarcie przez emitenta umowy rejestracji papierów wartościowych 
w depozycie).
Jak wynika z powyższego, agent emisji miał być pośrednikiem pomiędzy emitentem a KDPW 

(lub spółką wykonującą zadania KDPW). Obecnie jednak to on wprost, w imieniu emitenta, zawie-
ra umowę z KDPW. Ponadto wykonuje czynności techniczne związane z utworzeniem ewidencji 
osób uprawnionych z papierów wartościowych oraz weryfikuje czy obligacje zostały wyemitowane 
w sposób prawidłowy i czy dokumentacja niezbędna do ich zarejestrowania spełnia wymogi regu-
laminów podmiotu prowadzącego depozyt (Famirski, 2019, s. 54–57). Wątpliwości budzą jednak 
jego obowiązki wskazane w punktach 1 i 2. Pierwszy z nich dotyczy weryfikowania czy emitent 
spełnia wymogi dotyczące emisji papierów wartościowych, w tym przypadku obligacji (art. 7a uoif 
znajduje zastosowanie także przy listach zastawnych i niektórych certyfikatach inwestycyjnych). 
W praktyce agent emisji może wyłącznie sprawdzić czy emitent posiada zdolność emisyjną, tj. czy 
jest jednym z podmiotów wskazanych w art. 2 uo, opierając się przy tym na dostępnych rejestrach 
i dokumentach. Drugi obowiązek dotyczy weryfikacji zgodności działań, a obecnie wręcz całej 
dokumentacji i oświadczeń emitenta z wymogami dotyczącymi oferowania papierów wartościo-
wych, wynikającymi z przepisów prawa. W praktyce oznacza to zbadanie czy sporządzone zostały 
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warunki emisji, czy posiadają niezbędne elementy, czy emitent sporządził w sposób prawidłowy 
propozycję nabycia, a także czy nie zachodzą okoliczności powodujące konieczność sporządze-
nia, a także zatwierdzenia i upublicznienia dokumentów informacyjnych. Agent emisji nie posiada 
instrumentów, by zweryfikować w jaki sposób faktycznie oferowane są obligacje, a to przecież było 
głównym motorem zmian i stąd pierwotnie wskazywano na obowiązek weryfikacji działań. Agent 
nie ma jednak także instrumentów, na podstawie których, mógłby weryfikować oświadczenia emi-
tenta, zwłaszcza te które dotyczą jego sytuacji finansowej. Zidentyfikowane problemy wiązały się 
m.in. z przekazywaniem obligatariuszom przez dystrybutorów – także przedstawicieli podmiotów 
profesjonalnych, takich jak domy maklerskie lub banki – nieprawdziwych informacji dotyczących 
braku ryzyka lub wprowadzaniu ich w błąd co do istnienia w przypadku obligacji takiej ochrony, 
jak w przypadku lokat19. Tego w praktyce agent nie może zbadać.

O ile można zrozumieć wprowadzenie obowiązku dematerializacji obligacji, co odpowiada 
także zmianom w obszarze innych instrumentów finansowych i powinno poprawić bezpieczeń-
stwo obrotu, o tyle wydaje się, że wprowadzenie instytucji agenta emisji nie tylko podniesie koszty 
emisji, ale także spowolni i utrudni cały proces. Obligacje były bowiem dotychczas szeroko wy-
korzystywane jako instrument służący transferowi środków w ramach grupy kapitałowej, zastę-
pujący z powodzeniem pożyczki. Przygotowanie dokumentacji, zwłaszcza w przypadku obligacji 
niezabezpieczonych hipoteką lub zastawem, oraz zaoferowanie ich i przyjęcie propozycji nabycia 
zajmowało ok. 2–3 dni, a w przypadku, w którym spółka robiła to kolejny raz mogło zakończyć się 
szybciej. W obecnym stanie prawnym niezbędne będzie zawarcie umowy z agentem emisji, jej 
wcześniejsze wynegocjowanie, poniesienie kosztów, a następnie zawarcie umowy z podmiotem 
prowadzącym depozyt. Biorąc pod uwagę, że agent emisji może ponosić odpowiedzialność zarów-
no cywilną, jak i karną, koszty te powinny być znaczne. Nie wydaje się jednak, by wprowadzenie 
kolejnego odpowiedzialnego podmiotu, nawet w sytuacji, w której podmiot ten sam jest nadzoro-
wany przez KNF, wpłynęło znacząco na ograniczenie negatywnych zjawisk, takich jak misseling. 

3.	Zmiany	wynikające	z	wejścia	w	życie	rozporządzenia	2017/1129	i	nowelizacji	uop

Jak już wskazano wyżej w poprzednich punktach, emisja obligacji mogła i może przebiegać 
w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 3 uop. W tym zakresie po 21 lipca 2019 r. powstał 
problem interpretacyjny związany z wejściem w życie regulacji rozporządzenia 2017/1129. Mianowicie 
rozporządzenie 2017/1129, które uchyla tzw. dyrektywę prospektową20, implementowaną przez 
uop, zawiera autonomiczną definicję oferty publicznej. Ofertą publiczną papierów wartościowych 
zgodnie z art. 2 lit. d rozporządzenia 2017/1129 jest komunikat skierowany do odbiorców w do-
wolnej formie i za pomocą dowolnych środków, przedstawiający wystarczające informacje na 
temat warunków oferty i oferowanych papierów wartościowych, w celu umożliwienia inwestorowi 
podjęcia decyzji o nabyciu lub subskrypcji tych papierów wartościowych. Definicja ta ma również 
zastosowanie do plasowania papierów wartościowych poprzez pośredników finansowych. Od razu 
można zauważyć, że podstawową różnicą pomiędzy definicją zawartą w nowym akcie unijnym, 
a definicją z art. 3 ust. 1 uop jest brak limitu odbiorców oferty (Pieczyńska-Czerny, 2018, s. 2090). 

19 Komunikat KNF w sprawie oferowania obligacji z 29.5.2018 r. 
20 Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4.11.2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku 
z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE, Dz. Urz. UE 2003 L 12/31, utraciła  
moc 21.07.2019 r.
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Rozporządzenie 2017/1129 oprócz nowej definicji oferty zawiera szereg zupełnie odmien-
nych niż dotychczasowe rozwiązań. Odnosi się to przede wszystkim do rozszerzenia katalogu 
zwolnień od obowiązku prospektowego, ale także do nowych typów prospektów. Jego przepisy 
powinny być bezpośrednio stosowane w pełni zasadniczo od 21 lipca 2019 r. Niestety krajowy 
ustawodawca nie zdążył do tego czasu dostosować regulacji uop. Projekt ustawy zmieniającej 
został przyjęty przez Radę Ministrów 19 lipca 2019 r.21, ale nowelizacja uop została przyjęta 
dopiero 16 października 2019 r., a weszła w życie 30 listopada 2019 r.. Szereg rozwiązań, jakie 
zaproponowano w projekcie, a następnie przyjęto w nowelizacji uop, dotyczy m.in. modyfikacji – 
w ramach możliwości pozostawionym państwom członkowskim – progów, od których powstaje 
obowiązek sporządzenia prospektu lub innego dokumentu informacyjnego. Część z nich dotyczy 
jednak także obligacji i obrotu nimi, w tym  przywrócono obrót obligacjami, które nie zostały wyku-
pione lub w przypadku których świadczenia z tytułu wykupu obligacji zostały spełnione częściowo.

Wobec wątpliwości związanych z stosowaniem przepisów rozporządzenia 2017/1129 i uop 
KNF wydała komunikat, w którym odniosła się także do obligacji. Wskazano w nim, że począw-
szy od 21 lipca 2019 r. do oferowania obligacji zastosowanie będą miały przepisy rozporządze-
nia 2017/1129, które w zakresie, w jakim wymagają sporządzenia prospektu, zastępują przepisy 
uop, do których odsyła art. 33 pkt 1 uo. Jednocześnie podniesiono, że w przypadku niektórych 
ofert publicznych w rozumieniu rozporządzenia 2017/1129 sporządzenie prospektu w związku 
z ofertą publiczną może nie być wymagane, jednak zastosowanie mogą znaleźć przepisy uop, 
wymagające sporządzenia memorandum informacyjnego. Jednocześnie zaznaczono, że mogą 
mieć miejsce oferty publiczne, które nie wiążą się z obowiązkiem sporządzenia i zatwierdzenia 
prospektu, a ponadto nie mają do nich zastosowania przepisy ustawy o ofercie, wymagające 
sporządzenia memorandum i w takich przypadkach oferta obligacji może być prowadzona na 
podstawie propozycji nabycia, zgodnie z art. 33 pkt 2 uo22.

W obecnym brzmieniu, jak już wskazano wyżej, przepis art. 33 uo wprost wskazuje, że ob-
ligacje mogą być emitowane:
1) w trybie oferty publicznej papierów wartościowych, o której mowa w art. 2 lit. d rozporządze-

nia 2017/1129;
2) przez proponowanie nabycia obligacji w inny sposób niż wskazany w pkt 1.

W praktyce, z uwagi na bardzo szeroką definicję oferty publicznej w rozporządzeniu 2017/1129, 
obecnie nie będzie praktycznie możliwe proponowanie nabycia obligacji w inny sposób, gdyż 
zasadniczo obligacje zazwyczaj oferowane są więcej niż jednemu inwestorowi, a tylko w tym 
przypadku nie mamy do czynienia z ofertą publiczną (a raczej publicznym oferowaniem w rozu-
mieniu rozporządzenia 2017/1129)23. Dotychczas, jeżeli obligacje nie były emitowane w drodze 
oferty publicznej, emitent sporządzał propozycję nabycia zgodnie z art. 34 ust. 1 uo. Rozwiązanie 
to wprowadzono także w związku z nowelizacją uop w przypadku, w którym co prawda obligacje 
są emitowane w drodze oferty publicznej, o której mowa w art. 2 lit. d rozporządzenia 2017/1129, 

21  Zob. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw przyjęty 19.7.2019 r., Druk Sejmu VIII kadencji nr 3755.
22 Zaktualizowane stanowisko UKNF w związku z ryzykiem niedostosowania do dnia 21 lipca 2019 r. polskiego porządku prawnego do przepisów 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku 
z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
23 Zob. Stanowisko UKNF w związku z wejściem w życie w dniu 30 listopada 2019 r. ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie 
z 29.11.2019 r.
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ale jednocześnie przepisy rozporządzenia 2017/1129 lub uop wyłączają obowiązek udostępnienia 
prospektu albo memorandum informacyjnego. 

Do momentu wejścia w życie przepisów ustawy zmieniającej ustawę o ofercie oraz inne ustawy 
regulujące zasady obrotu obligacjami określenie właściwych regulacji i reżimu było trudne. Wydaje 
się jednak, że przez to, iż w nowelizacji uop zdecydowano się na wprowadzenie – w ramach, 
w jakich pewne kwestie pozostawiono do decyzji państw członkowskich – obostrzeń względem 
minimalnych wymogów określonych w rozporządzeniu 2017/1129, wątpliwości pozostaną.

IV.	Podsumowanie
Emisja obligacji, będąca dotychczas procesem nieskomplikowanym, pozwalającym na 

uzyskanie dostępu do kapitału, obecnie, po zmianach wprowadzonych m.in. nowelizacją z 9 li-
stopada 2018 r., stała się procesem znacznie bardziej kosztowym. Chociaż zmiany te miały na 
celu zabezpieczenie interesów inwestorów indywidualnych, ich kształt budzi wątpliwości co do 
możliwości osiągnięcia zakładanych celów. W szczególności wątpliwe jest by agenci emisji  mieli 
realny wpływ na ograniczenie zjawiska misselingu, a obowiązek ich uczestnictwa w procesie 
emisji podwyższa koszt całej operacji.

Drugim istotnym problemem jest mnogość regulacji dotyczących obrotu obligacjami i wielość 
zmian, jakie zaszły w przeciągu ostatniego roku. Zbyt liczne zmiany nie wpływają na pewność 
prawa, co odnosi się przede wszystkim do dokonanych oraz procedowanych zmian w ustawie 
o obligacjach, ustawie o ofercie i ustawie o obrocie. Problemem jest również niedostosowanie 
w porę przepisów krajowych do wejścia w życie rozporządzenia 2017/1129.
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Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest ocena możliwości i form naruszenia zbiorowego interesu konsumen-
tów w toku prywatnej emisji obligacji. Niedawne wydarzenia na rynku kapitałowym pokazały, że 
konsumenci inwestujący swoje środki na tym rynku są narażeni na zachowania przedsiębiorców, 
które mogą naruszać ich interesy. W tym kontekście należy rozważyć czy działania przedsiębior-
ców mogą również prowadzić do naruszenia zbiorowego interesu konsumentów, a jeżeli tak, to 
w odniesieniu do jakich przykładów naruszenia zbiorowego interesu konsumentów przewidzianych 
przez przepisy uokik mogą się odnosić, a także jakie mogą przybierać formy. W związku z powyż-
szym, w ramach niniejszego artykułu zostanie przedstawione, w jaki sposób należy rozumieć ofertę 
prywatną obligacji w kontekście niedawnych zmian w prawie polskim, jakie czynności składają się 
na proces emisji obligacji, a także czy potencjalne naruszenia zasad przeprowadzenia procesu 
emisji obligacji mogą zostać zakwalifikowane jako naruszające zbiorowe interesy konsumentów. 

Słowa	kluczowe: obligacje; emisja prywatna; zbiorowe interesy konsumentów; misselling.
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I.	 Wprowadzenie
Niedawne wydarzenia związane z licznymi naruszeniami interesów inwestorów działających 

na rynku kapitałowym skłaniają do refleksji odnośnie do systemu ochrony interesów konsumen-
tów, którzy inwestują swoje środki w instrumenty finansowe. Szczególnie ciekawym zagadnieniem 
w tym kontekście jest inwestowanie przez konsumentów w obligacje korporacyjne. W ostatnim 
czasie można było spotkać się z wieloma publikacjami prasowymi informującymi o oferowaniu 
osobom fizycznym, które nierzadko spełniały warunki uznania ich za konsumentów tego typu in-
strumentów finansowych. Tym samym istotne z punktu widzenia ochrony interesów konsumentów 
jest rozważenie, jakie rodzaje ochrony przysługują konsumentom na gruncie przepisów prawa 
polskiego. Niniejszy artykuł nie ma w założeniu przedstawiać pełnej analizy instrumentów ochrony 
konsumentów na polskim rynku kapitałowym. Celem niniejszego artykułu jest analiza czy w ramach 
tzw. prywatnych emisji obligacji może dojść do naruszenia zbiorowego interesu konsumentów, 
o którym mowa w art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów1, a jeżeli tak, to w jakich 
sytuacjach interes ten może zostać naruszony i jakie formy naruszenie to może przybrać. 

II.	 Prywatna	emisja	obligacji	–	zagadnienia	wstępne	
Z uwagi na zakres niniejszego artykułu, w pierwszej kolejności rozważone zostanie poję-

cie „prywatnej emisji (lub prywatnej oferty) obligacji”, przeprowadzanej na podstawie przepisów 
ustawy o obligacjach2 oraz ustawy o ofercie publicznej3, z uwzględnieniem najnowszej noweli-
zacji uop (dalej: nowelizacja), która w chwili przygotowywania tego artykułu oczekuje na podpis 
Prezydenta RP. 

1.	 Pojęcie	„prywatnej	emisji	obligacji”

Wejście w życie przepisów rozporządzenia prospektowego4 wprowadziło do polskiego po-
rządku prawnego nowy sposób rozumienia pojęcia „oferty publicznej papierów wartościowych”. 
Zgodnie z art. 2 lit. d) rp, ofertą publiczną papierów wartościowych jest komunikat skierowany do 
odbiorców w dowolnej formie i za pomocą dowolnych środków, który przedstawia wystarczające 
informacje odnośnie do warunków oferty i oferowanych papierów wartościowych, które umożliwią 
inwestorowi podjęcie decyzji o nabyciu5 papierów wartościowych będących przedmiotem oferty. 
W związku z powyższym, w ramach wypowiedzi niektórych przedstawicieli doktryny pojawiły się 
głosy, że przepisy rp rozmyły pojęcie „prywatnej oferty papierów wartościowych” (Pietrancosta 
i Marraud des Grottes, 2018, s. 6), na co wskazywał pośrednio również Urząd Komisji Nadzoru 
Finansowego (dalej: UKNF) w ramach swojego stanowiska dotyczącego niedostosowania prze-
pisów prawa polskiego do stanu prawnego w związku z rozpoczęciem stosowania przepisów rp6. 

1 Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. DzU 2019, poz. 369 ze zm.); dalej: uokik. 
2 Ustawa z 15.01.2015 r. o obligacjach (t.j. DzU 2018, poz. 483 ze zm.); dalej: uo. 
3 Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 
o spółkach publicznych (t.j. DzU 2019, poz. 623 ze zm.); dalej: uop. 
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z 14.06.2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku 
z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. 
UE L Nr 168 z 2017 r., s. 12); dalej: rp. 
5 W ramach niniejszego artykułu w celu opisania procesu nabycia praw z obligacji i uzyskania statusu obligatariusza przez inwestora względem emi-
tenta będę konsekwentnie używał pojęcia „nabycia obligacji”. 
6 Zaktualizowane stanowisko UKNF z 12.08.2019 r. w związku z ryzykiem niedostosowania do dnia 21 lipca 2019 r. polskiego porządku praw-
nego do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma 
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W związku z powyższym, na potrzeby niniejszego artykułu w pierwszej kolejności należy 
wskazać, w jaki sposób rozumiane będzie pojęcie „prywatnej emisji obligacji”. Warto też nadmie-
nić, że w mojej ocenie, zmiana dokonana przez przepisy rp nie jest tak znacząca, jak mogłoby się 
wydawać. Należy bowiem stwierdzić, że przepisy dyrektywy (WE) 2003/717 w podobny sposób 
definiowały pojęcie „oferty publicznej papierów wartościowych”. Jednocześnie obecnie obowią-
zujące przepisy zawierają wyjątek pozwalający na przeprowadzenie oferty publicznej papierów 
wartościowych skierowanej do mniej niż 150 osób innych niż inwestorzy kwalifikowani. W związku 
z powyższym, nie uważam za wskazane mówienie o rewolucji w zakresie postrzegania pojęcia 
„oferty publicznej” i w ramach niniejszej pracy posługiwał się będę pojęciem „oferty prywatnej” 
lub „emisji prywatnej” właśnie w stosunku do ofert nabycia obligacji, które kierowane są do mniej 
niż 150 osób. Należy jednak wskazać, że nowelizacja uop wprowadziła do polskiego porządku 
prawnego wyjątek od generalnej zasady, że oferta publiczna skierowana do mniej niż 150 osób 
nie wymaga przygotowywania żadnego dokumentu informacyjnego. Zgodnie z nowym art. 3 
ust. 1a uop, oferta publiczna papierów wartościowych, która korzysta z wyłączenia, o którym 
mowa w art. 1 ust. 4 lit. b) rp (tj. wyłączenia pozwalającego na uniknięcie obowiązku sporządzenia 
i zatwierdzenia przez KNF prospektu emisyjnego, w przypadku gdy oferta publiczna skierowana 
jest do mniej niż 150 osób innych niż inwestorzy kwalifikowani) niesie za sobą obowiązek publi-
kacji memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b uop (które podlega uprzedniemu 
zatwierdzeniu przez KNF), jeżeli w ciągu 12 miesięcy poprzedzających dokonanie tej oferty tego 
samego rodzaju papiery wartościowe zostały zaoferowane inwestorom w liczbie przekraczającej 
149 osób (w jednej lub większej liczbie emisji). Uzasadnienie do projektu nowelizacji uop8 wska-
zuje, że przepis ten ma charakter prewencyjny. Praktyka obrotu na polskim rynku kapitałowym 
wprowadziła bowiem do sytuacji, w której niektórzy emitenci dokonywali bardzo częstych prywat-
nych emisji obligacji w taki sposób, że efektywnie obchodzili oni obowiązek prospektowy. W tym 
zakresie uzasadnienie explicité wskazuje znany już powszechnie przykład spółki GetBack S.A. 
(dalej: GetBack). Nie przesądzając o trafności użycia tego przykładu, można zaryzykować twier-
dzenie, że tego typu praktyki mogły być udziałem większej liczby emitentów. 

Podsumowując, posługując się pojęciem „prywatnej emisji obligacji” lub „prywatnej oferty 
obligacji” w ramach niniejszego artykułu, będę miał na myśli emisję obligacji, w ramach której nie 
dochodzi do aktualizacji obowiązku prospektowego9 lub innego obowiązku, którego treścią jest uzy-
skanie zatwierdzenia lub udostępnienie do publicznej wiadomości innego dokumentu informacyjnego 
o zbliżonym charakterze. Jednocześnie wymienione powyżej pojęcie prywatnej oferty obligacji (lub 
prywatnej emisji obligacji) będzie się odnosiło do sytuacji, w której oferta nabycia obligacji kierowana 
jest do osób fizycznych w liczbie nieprzekraczającej 150 osób, które spełniają kryteria uznania ich 
za konsumentów, czy też w nomenklaturze rynku kapitałowego – klientów detalicznych10.

być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia  
dyrektywy 2003/71/WE.
 7 Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4.11.2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną 
ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz. Urz. UE L Nr 345 z 2003 r., s. 64 ze zm.).
 8 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, dostępne na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego: https://legislacja.
rcl.gov.pl/projekt/12318000, dalej jako: uzasadnienie. 
 9 Przez termin „obowiązek prospektowy” mam na myśli sytuację, w której aktualizuje się obowiązek opublikowania prospektu emisyjnego zgodnie 
z art. 3 rp, po jego uprzednim zatwierdzeniu przez właściwy organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym. 
10 Odnośnie do zbliżonego charakteru tych pojęć, por. Dybiński, 2018, s. 514. 
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2.	 Proces	emisji	obligacji	w	trybie	art.	33	pkt	2	uo

Zgodnie z przepisami uo (art. 33) obligacje mogą być oferowane w dwóch trybach: oferty 
publicznej, zgodnie z odpowiednimi przepisami uop, lub poprzez proponowanie nabycia obligacji 
w inny sposób (art. 33 ust. 2 uo). Proponowanie nabycia obligacji, które nie jest przeprowadzane 
w trybie oferty publicznej polega na udostępnieniu przez emitenta propozycji nabycia obligacji. Po 
otrzymaniu przez inwestora propozycji nabycia obligacji, w przypadku zamiaru zainwestowania 
w oferowane papiery wartościowe, inwestor zobowiązany jest do przyjęcia propozycji nabycia 
obligacji, którą składa się (art. 42 ust. 1 uo) na piśmie (pod rygorem nieważności) lub w posta-
ci elektronicznej (o ile warunki emisji przewidują taką możliwość), bez możliwości zastrzeżenia 
w niej warunku lub terminu (art. 42 ust. 2 uo). Emitent zobowiązany jest do dokonania przydziału 
obligacji zgodnie z zasadami określonymi w propozycji nabycia obligacji w terminie 2 tygodni od 
upływu terminu na przyjęcie propozycji nabycia obligacji (art. 43 ust. 2 uo). Poglądy przytoczone 
przez przedstawicieli doktryny wskazują, że sama propozycja nabycia obligacji ma charakter za-
proszenia do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 k.c. (Woźniak, 2015, s. 26), a w ujęciu 
cywilistycznym do umowy nabycia obligacji dochodzi w trybie ofertowym, gdzie przyjęcie propozycji 
nabycia obligacji przez inwestora stanowi ofertę zgodnie z art. 66 k.c., a przydział dokonywany 
przez emitenta stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy 
nabycia obligacji (Woźniak, 2016, s. 47). 

Wskazać jednak należy, że w toku procesu emisji obligacji większość czynności związanych 
z samym oferowaniem obligacji nie jest wykonywana wprost przez emitenta, który powierza je 
podmiotowi wyspecjalizowanemu, tj. firmie inwestycyjnej, na podstawie umowy o oferowanie instru-
mentów finansowych. W ramach tej umowy określone zostają główne zobowiązania oferującego 
oraz emitenta. Ich katalog może być różny11, natomiast klasycznymi przykładami obowiązków 
leżących po stronie oferującego będą z pewnością przeprowadzenie marketingu oferty oraz or-
ganizacja przyjmowania zapisów (czy też oświadczeń o przyjęciu propozycji nabycia). W związku 
z powyższym, na potrzeby niniejszego artykułu przyjmuję, że w toku prywatnej emisji obligacji 
przedsiębiorcy mogący potencjalnie naruszać zbiorowy interes konsumentów występują w dwóch 
kategoriach – emitenta obligacji oraz oferującego te obligacje. W konsekwencji, w dalszej części 
artykułu będę rozważał tylko relacje prawne między emitentem a inwestorem-konsumentem oraz 
między oferującym a inwestorem-konsumentem. 

3.	 Wymogi	informacyjne	propozycji	nabycia	obligacji

Wymogi w odniesieniu do treści propozycji nabycia obligacji wyznacza przede wszystkim 
art. 35 uo, zgodnie z którym w propozycji nabycia obligacji zamieszcza się warunki emisji obligacji 
oraz informacje umożliwiające ocenę sytuacji finansowej emitenta, a w szczególności dotyczące 
wartości zaciągniętych zobowiązań (w tym wartości zobowiązań przeterminowanych) ustalonej 
na konkretny dzień, a także perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu cał-
kowitego wykupu obligacji, a także sprawozdania finansowe emitenta lub jego grupy kapitałowej 
oraz cenę emisyjną obligacji lub sposób jej ustalenia. 

11 Odnośnie do najczęstszych zobowiązań wynikających z umowy o oferowanie, por. Zapadka, 2012, s. 331–332, przy czym wyliczenie to zostało spo-
rządzone w odniesieniu do publicznej oferty papierów wartościowych. Nie ulega jednak wątpliwości, że czynności oferującego w toku oferty prywatnej 
będą wykazywały pewne podobieństwa. 
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W praktyce jednak w ramach propozycji nabycia obligacji przedstawiany jest szerszy zakres 
informacji, przy czym emitent posiada w tym zakresie dowolność w ustalaniu zakresu treściowego 
takich informacji. Bardzo często emitenci załączają do propozycji nabycia obligacji również memo-
randa informacyjne przedstawiające nie tylko kwestie finansowe, lecz także stan prawny emitenta 
czy też jego perspektywy rozwoju, a także informacje o prowadzonej działalności gospodarczej. 
Zaznaczenia wymaga jednak, że żadne z informacji przekazywanych przez emitenta w ramach 
propozycji nabycia obligacji nie podlegają ocenie, odnośnie do ich prawdziwości, rzetelności czy 
spójności przez żaden podmiot zewnętrzny, a przepisy uo wyznaczają jedynie minimalny zakres 
informacji, do podania których emitent jest zobowiązany.

III.	 Ochrona	konsumentów	na	rynku	kapitałowym
Jak wskazują przedstawiciele doktryny, system ochrony konsumenta oparty jest na regulacji 

kilku istotnych elementów, które mają w założeniu stanowić kluczowe elementy ochrony, a skła-
dają się na niego (Cyman, 2017, s. 360):
1) ochrona prawa do uzyskania rzetelnej i prawdziwej informacji;
2) uzyskanie przez konsumenta odpowiedniego czasu do namysłu i ewentualnej rezygnacji 

z zawarcia umowy;
3) ułatwienia w dochodzeniu roszczeń przez konsumenta. 

W doktrynie podkreślana jest szczególna rola informacji przedkontraktowej w ramach systemu 
ochrony interesów konsumentów, która często przejawia się np. w stosowaniu wzorów formularzy 
informacyjnych (Wojtaszek-Mik, 2018, s. 12). Nie ulega wątpliwości, że największy ciężar zapew-
nienia odpowiedniej ochrony konsumentom działającym na rynku kapitałowym będzie spoczywał 
na ochronie poprzez informację z uwagi na jej prewencyjny charakter. Wynika to z faktu, że to 
właśnie na etapie przedkontraktowym na rynku kapitałowym (czy też ogólnie rynku finansowym) 
może dojść do naruszeń, których skutki będą dla konsumenta ciężkie do odwrócenia (a może 
nawet niemożliwe do odwrócenia). Takim skutkiem bowiem jest np. nabycie przez konsumenta 
obligacji korporacyjnych, który nie ma świadomości, że nabywa się tego typu instrument finanso-
wy lub ma błędne wyobrażenie odnośnie do jego charakteru i cech (np. konsument jest przeko-
nany, że nabywa produkt o cechach obligacji skarbowych, a w rzeczywistości nabywa obligacje 
korporacyjne). Jednocześnie znaczący stopień skomplikowania produktów oraz instrumentów 
oferowanych na rynku finansowym przemawia za objęciem konsumentów działających na rynku 
finansowym szczególną ochroną (Krasnodębska-Tomkiel, 2016, s. 579).

Podkreślić należy, że ochrona zapewniana przez art. 24 i n. uokik ma charakter admini-
stracyjnoprawny. Oznacza to, że decyzja Prezesa UOKiK wydana w ramach postępowania ad-
ministracyjnego będzie miała charakter prejudykatu dla ewentualnych roszczeń konsumentów 
względem przedsiębiorców (Sieradzka, 2014, s. 70–71). W konsekwencji konsumenci usług 
finansowych korzystają również z ułatwienia w dochodzeniu swoich praw przed sądem z uwagi 
na fakt, że nie są oni obciążeni wymogiem udowodnienia nieuczciwego (naruszającego interesy 
konsumentów) zachowania przedsiębiorcy. Do ułatwienia tego należy odnieść się z aprobatą, 
co nie zmienia faktu, że uznanie zachowania przedsiębiorcy za naruszające zbiorowe interesy 
konsumentów również wymaga spełnienia przesłanek określonych w przepisach uokik, a także 
wykazania szkody poniesionej przez konsumenta, co w mojej ocenie jest największą przeszkodą 
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w skutecznym dochodzeniu ewentualnych odszkodowań przez konsumentów, których interesy zostały  
naruszone. 

IV.	Zbiorowy	interes	konsumentów	i	formy	jego	naruszenia	
Przedmiotem tego artykułu jest ocena czy, a jeżeli tak, to jakie działania w toku procesu 

emisji obligacji w trybie oferty prywatnej mogą zostać uznane za naruszające zbiorowe interesy 
konsumentów. W związku z powyższym za wskazane uznaję przybliżenie pojęcia „naruszenia 
zbiorowego interesu konsumentów” oraz form, jakie to naruszenie może przybrać. 

1.	 Pojęcie	„zbiorowego	interesu	konsumentów”

Jak już wskazywano w doktrynie, odpowiednie zdefiniowanie zbiorowego interesu konsu-
mentów nie jest proste (Sieradzka, 2012, s. 26). Wynika to z faktu, że odnosi się ono do pojęcia 
mającego zapewniać ochronę konsumentów w interesie publicznym (Cyman, 2017, s. 359). Co 
więcej, zbiorowy interes konsumentów nie jest sumą interesów konsumentów, którzy odnieśli lub 
mogli odnieść szkodę w wyniku tego naruszenia (art. 24 ust. 3 uokik). Przedstawiciele doktryny, 
dokonując analizy pojęcia „zbiorowego interesu konsumentów”, wskazują na jego abstrakcyjność 
oraz kryterium ilościowe, związane z wielością konsumentów, których interesy muszą zostać 
naruszone (Sieradzka, 2012, s. 26). W orzecznictwie nie podzielono poglądu, że tylko praktyka 
naruszająca zbiorowe interesy konsumentów musi być skierowana do nieoznaczonego adresa-
ta12. Przyjmuje się, że pośrednią formą pomiędzy ochroną indywidualnego interesu konsumentów 
a zbiorową ochroną interesów konsumentów jest zbiorowa ochrona indywidualnych interesów kon-
sumentów przejawiająca się w regulacji niedozwolonych postanowień umownych, która (w przy-
padku uznania danego postanowienia za niedozwolone) będzie miała skutek w odniesieniu do 
wszystkich konsumentów, którzy zawarli umowę z takim niedozwolonym postanowieniem. Zakres 
zbiorowego interesu konsumentów nie ma swojej definicji legalnej i podlega on każdorazowemu 
ustaleniu przez Prezesa UOKiK, zgodnie z art. 26 ust. 1 uokik (tak również: Sieradzka, 2012, s. 26). 

2.	 Formy	naruszenia	zbiorowego	interesu	konsumentów

Art. 24 ust. 1 uokik wprowadza generalny zakaz stosowania praktyk naruszających zbiorowe 
interesy konsumentów. Zgodnie z art. 24 ust. 2 uokik, praktyką naruszającą zbiorowe interesy 
konsumentów jest zachowanie przedsiębiorcy, które jest sprzeczne z prawem lub dobrymi oby-
czajami, a także godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Jednocześnie przepisy uokik wskazują 
przykładowy katalog takich praktyk, o czym świadczy sformułowanie „w szczególności”. Za takie 
przykładowe formy naruszenia zbiorowych interesów konsumentów uznaje się: 
1) naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji;
2) nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji; 
3) proponowanie konsumentom nabycia usług finansowych nieodpowiadających ich potrzebom, 

które przedsiębiorca ma obowiązek ustalić, posiłkując się dostępnymi mu informacjami lub 
proponowanie nabycia konsumentom usług finansowych w sposób nieadekwatny do ich 
charakteru.

12 Wyr. SN z 10.04.2008 r., III SK 27/07, Legalis nr 161732.
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W związku z powyższym, w dalszej części artykułu zostanie przeprowadzona analiza tego, 
w jaki sposób może dojść do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów na gruncie uokik. 

2.1.	Podstawowe	formy	naruszenia	zbiorowego	interesu	konsumentów

Mając na względzie przytoczony przepis uokik, należy wskazać, że podstawowymi formami 
naruszenia zbiorowych interesów konsumenta są działania przedsiębiorcy, które będą sprzeczne 
z prawem lub będą naruszały dobre obyczaje. Naruszenie prawa w tym kontekście ma charakter 
obiektywny, co oznacza, że działanie przedsiębiorcy powinno być niezgodne z przepisami pra-
wa. Tym samym w procesie emisji obligacji w ramach oferty prywatnej do naruszenia zbiorowego 
interesu konsumentów może dojść na przykład w sytuacji, gdy propozycja nabycia obligacji nie 
będzie zawierała wszystkich elementów przewidzianych prawem, np. brak będzie w niej informa-
cji odnośnie do stanu zobowiązań emitenta. Takie działanie, z uwagi na fakt, że przepisy prawa 
wskazują na obowiązek zamieszczenia takiej informacji, będzie obiektywnie sprzeczne z prawem, 
a w konsekwencji, w mojej ocenie, będzie mogło zostać zakwalifikowane jako naruszające zbio-
rowe interesy konsumentów. Jednocześnie podmiotem dopuszczającym się danego naruszenia 
(w przypadku jego wystąpienia) będzie emitent, jako podmiot zobowiązany do uwzględnienia w ra-
mach propozycji nabycia obligacji określonych informacji przewidzianych przez przepisy uo. Nie 
można jednak wykluczyć, że podmiotem tym będzie również oferujący, w przypadku gdy przekaże 
on inwestorowi-konsumentowi niepełną dokumentację związaną z emisją obligacji. 

Przesłanka naruszenia dobrych obyczajów ma charakter ocenny z uwagi na niedookre-
ślony charakter tego pojęcia. Należy wskazać, że w odniesieniu do obrotu konsumenckiego 
na rynku finansowym dobre obyczaje powinny ujawniać się poprzez należyte spełnianie obo-
wiązków informacyjnych przez przedsiębiorców oferujących konsumentom dane produkty, 
a także zapewnienie należytego zrozumienia przez konsumenta, jaki charakter będzie miała 
umowa, którą zamierza zawrzeć oraz jakiego produktu czy jakiej usługi dotyczy (Dobaczewska, 
2018, s. 30). Wydaje się więc, że w odniesieniu do obrotu konsumenckiego na rynku kapitało-
wym, w szczególności w ramach oferowania instrumentów finansowych, za działanie zgodne 
z dobrymi obyczajami należy uznać rzetelne przedstawienie informacji o emitencie, a także 
o obligacjach jako instrumencie finansowym, którego charakter może być skomplikowany dla 
przeciętnego konsumenta. Jako naruszenie dobrych obyczajów w ramach prywatnej emisji 
obligacji zakwalifikować można będzie zarówno działania emitenta (np. polegające na nierze-
telnym przekazaniu informacji na temat stanu finansowego czy perspektyw rozwoju emitenta), 
jak i oferującego (np. przejawiające się w wywieraniu presji na inwestorów, mającej na celu 
wymuszenie na nich złożenia zapisu na obligacje czy prezentujące inwestycję niezgodnie z jej  
charakterem). 

2.2.	Szczególne	formy	naruszenia	zbiorowego	interesu	konsumentów

Przepisy uokik przewidują również szczególne przykłady praktyk, w odniesieniu do których 
można mówić, że naruszają zbiorowe interesy konsumentów (zob. wyżej). Poniżej przedstawię 
ograniczoną analizę szczególnych form naruszenia zbiorowego interesu konsumentów i przytoczę 
przykłady, które w ramach emisji obligacji mogą mieć miejsce. Wyliczenie to nie będzie jednak 
miało charakteru wyczerpującego. 
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Pierwszy z tych szczególnych przykładów odnosi się do naruszenia obowiązku udzielania 
konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji (art. 24 ust. 2 pkt 2) uokik). Udzielenie kon-
sumentowi informacji o takich cechach odbywa się na etapie przedkontraktowym. Zamieszczenie 
w ramach szczególnych przykładów naruszenia zbiorowego interesu konsumentów tej formy pod-
kreśla w dużej mierze prewencyjny charakter art. 24 uokik. Podmiotem naruszającym ten przepis 
może w pierwszej kolejności być emitent, w przypadku gdy w materiałach ofertowych zawrze infor-
macje, które nie będą w pełni prawdziwie i rzetelnie przedstawiać aktualnego stanu finansowego, 
biznesowego, prawnego czy też perspektyw jego działalności. Jednocześnie jednak nie można 
wykluczyć, że podmiotem naruszającym będzie również oferujący, przy czym ta kwalifikacja bę-
dzie zależeć od informacji przekazywanych przez oferującego inwestorom-konsumentom niejako 
poza dokumentacją ofertową, np. w ramach rozmowy telefonicznej. 

Kolejnym ze szczególnych przykładów jest podejmowanie wobec konsumentów działań 
kwalifikujących się jako nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji. W dok-
trynie wskazuje się, że zakresem uregulowania ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji13 
objęte są w przeważającej mierze stosunki pomiędzy przedsiębiorcami, a do stosunków pomię-
dzy przedsiębiorcami i konsumentami stosuje się przepisy ustaw o przeciwdziałaniu nieuczci-
wym praktykom rynkowym14 (Dobaczewska, 2018, s. 26–27). Wydaje się jednak, że pominięcie 
w analizie przepisów uznk mogłoby negatywnie wpłynąć na warstwę merytoryczną niniejszego 
artykułu. Z uwagi na zakres tej pracy nie uważam jednak za wskazane przeprowadzenie pogłę-
bionej analizy uznk i upnpr. W konsekwencji, w ramach analizy zasad ochrony realizowanej na 
podstawie tych ustaw ograniczę się do wskazania zakresu ochrony realizowanego na podstawie 
obu ww. aktów prawnych. 

Przepisy uznk w zakresie odpowiadającym ochronie konsumentów (w nomenklaturze ustawy) 
klientów skupiają się przede wszystkim na etapie przedkontraktowym, gwarantując uznanie za 
czyny nieuczciwej konkurencji w tym zakresie naruszenia związane z nieprawdziwym przedstawia-
niem informacji o przedsiębiorcy lub produktach przez niego oferowanych, a także nieuczciwych 
praktykach w zakresie reklamy. Tym samym należy wskazać, że przepisy uznk są w dużej mierze 
tożsame z przepisami upnpr w odniesieniu do zakresu i chwili realizacji ochrony konsumentów, 
a w konsekwencji rozważania związane z zakresem ochrony na gruncie upnpr znajdą swoje od-
powiednie zastosowanie do ochrony realizowanej na gruncie uznk. Dlatego też w dalszej części 
artykułu skupię się jedynie na ochronie realizowanej przez przepisy upnpr. 

Należy bowiem wskazać, że przepisy upnpr również skupiają się w przeważającej mierze na 
ochronie konsumentów na etapie przedkontraktowym, regulując pojęcia „praktyki rynkowej” (art. 2 
pkt 4) upnpr) jako działania lub zaniechania przedsiębiorcy, sposób postępowania, oświadcze-
nie lub informację handlową (którą może być np. reklama lub marketing), które są bezpośrednio 
związane z promocją lub nabyciem produktu15 przez konsumenta oraz określając jakie praktyki 
rynkowe uznawane są za nieuczciwe. Ochrona realizowana przez upnpr znajduje swoje zastoso-
wanie na dwóch płaszczyznach – po pierwsze w zakresie przekazywania informacji związanych 
13 Ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. DzU 2019, poz. 1010) (dalej: uznk). 
14 Ustawa z 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. DzU 2017, poz. 2070) (dalej: upnpr). 
15 Zgodnie z zasadami prokonsumenckiej wykładni, pojęcie „produktu” może dotyczyć również papierów wartościowych, ponieważ w jego zakres 
znaczeniowy wchodzi również pojęcie „towaru”. Z uwagi na fakt, że z perspektywy systemowej najistotniejszym aktem prawnym w zakresie ochrony 
konsumentów jest uokik, która w ramach definicji towaru wprost wskazuje papiery wartościowe (art. 4 pkt 7) uokik), możliwe w mojej ocenie jest zakwa-
lifikowanie w ramach definicji produktu wskazanej w upnpr również obligacji.
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z produktem (art. 5–7 upnpr), po drugie poprzez zapewnienie właściwego sposobu oferowania 
produktu, wprowadzając pojęcie „agresywnej praktyki rynkowej” (art. 8 i 9 upnpr). W konsekwencji 
za nieuczciwe praktyki rynkowe na gruncie upnpr, które mogą zostać zakwalifikowane jako naru-
szające zbiorowe interesy konsumentów w toku prywatnej emisji obligacji można uznać zarówno 
naruszenia o charakterze informacyjnym (np. przekazanie wprowadzających w błąd informacji 
dotyczących emitenta lub obligacji jako oferowanego produktu), jak i naruszenia związane ze 
sposobem oferowania obligacji, polegające na wywieraniu nieuzasadnionej presji lub niedostoso-
wanym do sytuacji sposobem oferowania. Dlatego też należy wskazać, że szczególnego sposobu 
naruszenia zbiorowych interesów konsumentów określonego w art. 24 ust. 2 pkt 3) uokik, może 
dopuścić się zarówno emitent, jak i oferujący. 

Ostatnim w przykładów jest tzw. misselling, czyli proponowanie konsumentom nabycia 
usług finansowych nieodpowiadających ich potrzebom (które powinny zostać ustalone zgodnie 
z dostępnymi przedsiębiorcy informacjami o danym konsumencie) lub proponowanie nabywania 
takich usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru. W pierwszej kolejności należy ustalić, 
jakie jest rozumienie pojęcia usługi finansowej na gruncie przepisów uokik, w związku z faktem, 
że ustawa ta nie zawiera legalnej definicji tego pojęcia. W doktrynie wskazuje się, że możliwe jest 
odpowiednie stosowanie pojęcia usługi finansowej zawartej w ustawie o prawach konsumenta16 
(Sroczyński, 2016). Przepisy upk wskazują na bardzo szeroki zakres pojęcia usługi finansowej 
(art. 4 ust. 2 upk), wskazując również na umowy nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa 
w funduszu inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym, 
czy umów nabycia i objęcia certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego. 
Z uwagi na fakt, że certyfikat inwestycyjny jest papierem wartościowym w rozumieniu art. 3 pkt 1 
lit. a) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi17 wydaje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, 
żeby do usług finansowych kwalifikować również umowę nabycia obligacji. W konsekwencji należy 
dojść do wniosku, że proponowanie nabycia obligacji w sposób, o którym mowa w art. 24 ust. 2 
pkt 4) uokik, może spełniać kryteria uznania za misselling. 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że tego rodzaju praktyki naruszającej zbiorowe interesy 
konsumentów dopuścić się może oferujący (przyjmując oczywiście założenie, że to on odpowia-
da za marketing i dystrybucję obligacji emitenta). Tym samym, za przejaw missellingu w ramach 
oferowania obligacji można będzie uznać np. proponowanie nabycia obligacji w sytuacji, gdy 
konsument-inwestor nie ma potrzeby inwestowania w obligacje jako lokatę swoich środków lub 
poprzez informowanie takiego inwestora, że obligacje są niczym innym, jak lokatą bankową, przy 
czym mają korzystniejsze oprocentowanie. Można również wyobrazić sobie sytuację, w której 
obligacje oferowane są w sposób nieadekwatny do ich charakteru, np. gdy w ramach rozmo-
wy telefonicznej oprócz informacji dotyczących potencjalnych produktów bankowych, oferujący 
przekazuje również informacje o możliwości zainwestowania w obligacje, kreując tym samym 
sytuację, w której konsument-inwestor nie będzie w pełni rozróżniał obligacji, jako instrumentu 
inwestycyjnego, od produktu bankowego, np. lokaty bankowej. 

16 Ustawa z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (t.j. DzU 2019, poz. 134 ze zm.); dalej: upk. 
17 Ustawa z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. DzU 2018, poz. 2286 ze zm.).
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2.3.	Decyzje	Prezesa	UOKiK

Pewnym wsparciem w zakresie ustalania, jakie czynności w toku procesu emisyjnego obli-
gacji w trybie oferty prywatnej mogą stanowić naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, 
mogą okazać się również decyzje Prezesa UOKiK wydane na podstawie przepisów uokik. W ra-
mach poniższej analizy, w związku z ograniczonym charakterem niniejszego artykułu, przytoczę 
jedynie dwie decyzje Prezesa UOKiK, które wprost odnoszą się do oferowania obligacji w trybie 
emisji prywatnej. 

Pierwszą decyzją dotyczącą naruszeń związanych z procesem oferowania obligacji będącą 
przedmiotem analizy jest decyzja Prezesa UOKiK wydana w związku z oferowaniem przez spółkę 
Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Idea Bank) obligacji korporacyjnych spółki GetBack 
(obecnie w restrukturyzacji)18. W ramach tej decyzji Prezes UOKiK uznał za praktykę naruszającą 
zbiorowe interesy konsumentów działania Idea Banku, polegające na wprowadzaniu konsumen-
tów w błąd poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji odnośnie do gwarancji zysku 
z obligacji, bezpieczeństwa inwestycji, poprzez porównywanie obligacji do lokaty bankowej czy 
obligacji skarbowych lub odnośnie do objęcia emisji obligacji nadzorem KNF. Co więcej, Prezes 
UOKiK wskazał, że również rozpowszechnianie informacji odnośnie do ekskluzywności oferowa-
nych obligacji, dużego zainteresowania oraz wywieranie presji poprzez przekazywanie informacji 
o ograniczonym czasie, w którym inwestorzy mogą nabyć obligacje, również stanowiło naruszenie 
zbiorowego interesu konsumentów. Tym samym należy wskazać, że Prezes UOKiK, analizując 
sposób oferowania obligacji GetBack przez Idea Bank, wskazał na nieprawidłowości odnoszące 
się przede wszystkim do stosunku pomiędzy inwestorem-konsumentem a oferującym obligacje 
GetBack. Nieprawidłowości te przybierały formę przede wszystkim naruszenia obowiązków zwią-
zanych z obowiązkiem przedstawienia konsumentom odpowiedniej informacji dotyczącej obligacji 
oferowanych przez Idea Bank, a także sposobu, w jaki to oferowanie się odbywało i miało miejsce 
na etapie przedkontraktowym emisji. 

Kolejną z decyzji Prezesa UOKiK wartych przeanalizowania w kontekście niniejszego artykułu 
jest decyzja wydana w związku z oferowaniem przez spółkę Polski Dom Maklerski S.A. z siedzibą 
w Warszawie (obecnie PNP S.A. z siedzibą w Warszawie) (dalej: PDM) obligacji GetBack19. Wskazać 
należy, że postępowanie prowadzone przez Prezesa UOKiK w odniesieniu do PDM miało na celu 
ustalenie czy działania podejmowane przez PDM w związku z oferowaniem i sprzedażą obligacji 
GetBack20 mogły naruszyć zbiorowe interesy konsumentów. W toku postępowania Prezes UOKiK 
stwierdził, że niektóre postanowienia wzorca umowy (stanowiącego w tym przypadku formularz 
przyjęcia propozycji nabycia obligacji stosowany w ramach oferowania obligacji GetBack) speł-
niają przesłanki do uznania ich za klauzule abuzywne. Postanowieniem takim było oświadczenie 
inwestora-konsumenta stwierdzające, że nie złożono mu żadnych oświadczeń lub nie przekazano 
informacji sprzecznych z tymi, które były zawarte w propozycji nabycia obligacji lub warunkach 
emisji. Prezes UOKiK w ramach analizowanej decyzji stwierdził niedopuszczalność wywoływania 
u konsumentów poczucia, że za niebyłe uznaje się wszelkie inne informacje przekazane w ramach 

18 Decyzja częściowa nr RBG – 13/2019 Prezesa UOKiK z 1.08.2019 r. 
19 Decyzja nr RBG – 2/2019 Prezesa UOKiK z 4.02.2019 r. 
20 Na marginesie należy wskazać, że postępowanie to zostało wszczęte wobec dwóch podmiotów – Idea Banku oraz PDM. Efekty tego postępowania 
w odniesieniu do Idea Banku również zostały przytoczone w ramach niniejszego artykułu. 
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procesu oferowania obligacji. Tym samym należy dojść do wniosku, że decyzja Prezesa UOKiK 
efektywnie odnosi się do naruszeń przedsiębiorcy w ramach etapu przedkontraktowego. 

V.	Możliwość	naruszenia	zbiorowych	interesów	konsumentów		
w	toku	emisji	obligacji	

Zaprezentowane powyżej rozważania prowadzą do wniosku, że możliwe jest naruszenie zbio-
rowych interesów konsumentów w toku prywatnej emisji obligacji. Podmiotami, które mogą dopuś-
cić się takiego naruszenia są zarówno emitent, jak i oferujący. Jednocześnie należy wskazać, że 
potencjalne naruszenie zbiorowego interesu konsumentów może przybrać formę odpowiadającą 
ogólnym przesłankom, tj. działania niezgodnego z prawem oraz naruszenia dobrych obyczajów, jak 
również jedną z form szczególnych wyznaczanych przez art. 24 ust. 2 pkt 2)–4) uokik. Nie ulega 
wątpliwości, że określenie wszelkiego rodzaju naruszeń, jakie mogą mieć miejsce w toku ofero-
wania instrumentów finansowych jest zadaniem trudnym, o ile nie niemożliwym. Przedstawiona 
wyżej analiza wybranych decyzji Prezesa UOKiK wskazuje jednak na pewne reguły, zgodnie 
z którymi takie określenie może zostać przeprowadzone. W pierwszej kolejności należy wskazać, 
że potencjalne naruszenie zbiorowego interesu konsumentów w głównej mierze będzie obser-
wowane na etapie przedkontraktowym procesu emisji obligacji. W tym zakresie na szczególną 
uwagę zasługiwać będzie zarówno treść informacji przedstawianych potencjalnym inwestorom, 
jak i sposób ich prezentowania. Informacje przedstawiane w toku emisji obligacji są informacjami 
dotyczącymi emitenta, a także warunków oferty. W konsekwencji, główny ciężar przedstawienia 
zgodnych z prawdą i rzetelnych informacji będzie ciążył na emitencie obligacji, ale także na ofe-
rującym, który nie powinien przedstawiać emitenta i jego działalności, perspektyw rozwoju oraz 
stanu finansowego w sposób inny, aniżeli wynikający z informacji sporządzonych lub przekazanych  
przez emitenta. 

Nie można jednak pomijać roli podmiotu oferującego obligacje w procesie ich emisji. W tym 
zakresie szczególny nacisk powinien zostać położony na sposób oferowania obligacji. Przez ofe-
rowanie obligacji w sposób naruszający zbiorowe interesy konsumentów będą w szczególności 
rozumiane czynności oferującego, które: 
1) wywierają na konsumenta nieuzasadniony nacisk, np. wywieranie presji czasowej, rozumia-

nej jako komunikowanie konsumentowi, że jest to oferta ograniczona w czasie, która cieszy 
się wyjątkowym zainteresowaniem i brak podjęcia decyzji inwestycyjnej w trakcie rozmowy 
lub spotkania może skutkować utratą tej okazji; 

2) w niewłaściwy sposób przedstawiają informacje dotyczące charakteru oferowanych obligacji, 
np. utożsamiając je z obligacjami skarbowymi, jak również przekazywanie informacji o wy-
sokim stopniu bezpieczeństwa inwestycji albo o gwarantowanej stopie zwrotu; 

3) są skierowane do konsumentów, którzy nie posiadają wystarczającej wiedzy o zasadach 
działania rynku kapitałowego czy samych obligacji lub wykazują się niechętnym nastawie-
niem do inwestowania na rynku kapitałowym. 
Warto ponownie podkreślić, że w odniesieniu do procesu oferowania obligacji inwestorom-

konsumentom informacja przedkontraktowa przekazywana przez emitenta lub oferującego ma 
bardzo istotne znaczenie. Wynika to z faktu, że nabycie obligacji przez konsumenta ma charak-
ter w dużej mierze nieodwracalny, a wiąże się to z koniecznością zainwestowania znacznych 
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środków21. Tym samym konsumenci inwestujący swoje środki na rynku kapitałowym powinni być 
objęci możliwie szeroką ochroną skierowaną na zapewnienie im przede wszystkim stosownego 
dostępu do informacji oraz możliwość wystarczającego namysłu przed podjęciem decyzji odnoś-
nie do inwestycji. 

VI.	 Podsumowanie
Celem niniejszego artykułu była analiza możliwości naruszenia zbiorowego interesu konsu-

mentów w toku prywatnej emisji obligacji. W pierwszej części przedstawiono sposób rozumienia 
pojęcia „prywatnej emisji obligacji” w kontekście najnowszych zmian dotyczących zasad ofero-
wania papierów wartościowych. Przeprowadzona następnie analiza wskazała na sposób rozu-
mienia pojęcia „zbiorowego interesu konsumenta” oraz form jego naruszenia, co dało asumpt do 
przeprowadzenia rozważań dotyczących form, w jakich może dojść do naruszenia zbiorowego 
interesu konsumentów w toku prywatnej emisji obligacji. 

Wnioski wynikające z niniejszego artykułu przedstawiają się w sposób następujący.
1. Zbiorowy interes konsumentów, jako kategoria przewidziana przez przepisy uokik, ma na 

celu ochronę szerokiego grona konsumentów w każdym sektorze gospodarki. Tym samym 
niemożliwe jest uznanie, że nie znajduje on zastosowania do interesu konsumentów inwe-
stujących swoje środki na rynku kapitałowym. 

2. W toku prywatnej emisji obligacji przeprowadzanej na podstawie art. 33 pkt 2 uo podmio-
tami, które mogą naruszyć zbiorowy interes konsumentów są zarówno emitenci, jak i firmy 
inwestycyjne, które oferują obligacje, kierując swoje działania na konsumentów. 

3. Naruszenie zbiorowego interesu konsumentów będzie miało miejsce najprawdopodobniej 
na etapie przedkontraktowym i przybierze formę albo nieprzekazania konsumentowi wystar-
czających informacji dotyczących emitenta, oferowanego produktu oraz praw i obowiązków 
konsumenta wynikających z nabycia obligacji albo nieprawidłowości w zakresie samego 
procesu oferowania obligacji. 

4. Naruszenia dokonywane czy to przez emitenta, czy przez oferującego w toku prywatnej emisji 
obligacji mogą spełniać zarówno przesłanki ogólne uznania danych działań za praktyki naru-
szające zbiorowe interesy konsumenta (tj. sprzeczność z prawem lub dobrymi obyczajami), 
jak i przesłanki szczegółowe, tj. brak przekazania rzetelnej i prawdziwej informacji, stosowa-
nie nieuczciwych praktyk rynkowych lub dopuszczanie się czynów nieuczciwej konkurencji, 
a także misselling. 
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Streszczenie
W niniejszym artykule omówiono wybrane zagadnienia związane z obowiązkami informacyjnymi 
emitentów obligacji. Artykuł został podzielony na trzy główne części odpowiadające trzem katego-
riom obowiązków informacyjnych. Pierwszą kategorię stanowią informacje przekazywane w związ-
ku procesem emisji obligacji. Autor omówił w szczególności zakres informacji przekazywanych 
w propozycji nabycia. Drugą grupę tworzą obowiązki informacyjne, jakie przepisy prawa nakładają 
na emitentów w okresie do wykupu obligacji. Jak wskazano w artykule, zakres tych informacji 
nie jest rozbudowany i nie nastręcza emitentom trudności. Jednocześnie, co podkreślono, może 
być on rozszerzony w warunkach emisji. Z uwagi na szczególne znaczenie i specyfikę regulacji 
jako osobną, trzecią grupę, omówiono obowiązki informacyjne, jakim podlegają emitenci obliga-
cji wprowadzonych lub dopuszczonych do publicznego obrotu. Autor analizuje regulacje prawne 
odnoszące się do obowiązków informacyjnych emitentów obligacji, koncentrując się jedynie na 
kluczowych obszarach.

Słowa	kluczowe: obligacje; informacje poufne; obowiązki informacyjne.

JEL: K22, K29

I.	Wprowadzenie
Emisje obligacji są jednymi z najczęstszych zdarzeń praktyki rynku kapitałowego. Jakkolwiek 

obligacje stanowią elastyczny papier wartościowy, którego treść może być w dużej mierze swo-
bodnie kształtowana przez emitentów, to jednak przepisy prawa: zarówno ustawa o obligacjach1, 
jak i inne akty prawne funkcjonalnie związane z emisją i obsługą obligacji nakładają na emitentów 
szereg obowiązków informacyjnych. Obowiązki te mogą aktualizować się tak na etapie emisji 

* Doktor nauk prawnych; wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; partner w kancelarii DWF Poland Jamka sp.k.
1 Ustawa o obligacjach z dnia 15.01.2015 r. (t.j. DzU 2018, poz. 843 ze zm.); dalej: uo.
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obligacji, jak i później w okresie do dnia ich wymagalności. Prawidłowe wykonywanie obowiązków 
informacyjnych ma przede wszystkim ułatwić obligatariuszom podjęcie decyzji inwestycyjnej oraz 
zapewnić dostęp do informacji o emitencie w okresie do dnia wykupu obligacji.

Na potrzeby niniejszego artykułu obowiązki informacyjne zostały podzielone na trzy grupy. Do 
pierwszej grupy zaliczono te, które związane są immanentnie z procesem emisji obligacji. Drugą 
grupę tworzą obowiązki, jakie przepisy prawa nakładają na emitentów w okresie do wykupu ob-
ligacji. Jako osobną, trzecią grupę, omówiono obowiązki informacyjne, jakim podlegają emitenci 
obligacji wprowadzonych lub dopuszczonych do publicznego obrotu. Jak zostanie to omówione, 
obowiązki informacyjne określone w samej uo dotyczą głównie etapu kreacyjnego papieru war-
tościowego, jakim jest obligacja. Po dojściu emisji do skutku obowiązki te są istotnie ograniczone 
i nie stanowią dużego obciążenia emitenta ani pod względem czasowym, ani ekonomicznym. 
Odmiennie natomiast wygląda sytuacja emitentów obligacji dopuszczonych bądź wprowadzo-
nych do publicznego obrotu, co wynika z autonomicznych i suplementarnych w tym przypadku 
regulacji rynku kapitałowego. Należy pamiętać, że obowiązki omówione w niniejszym artykule nie 
wyczerpują całości tematyki i stanowią jedynie obszar wybrany przez autora.

II.	Obowiązki	informacyjne	związane	z	emisją	obligacji
Jednym z fundamentalnych obowiązków emitentów w procesie emisji obligacji jest udostęp-

nienie subskrybentom dokumentu informacyjnego pozwalającego podjąć prawidłową decyzję 
inwestycyjną. W zależności od sposobu oferowania obligacji może być to prospekt lub memo-
randum informacyjne bądź propozycja nabycia.

Jako ogólną zasadę ustawodawca nałożył na emitentów obowiązek udostępnienia propo-
zycji nabycia, przyjmując, że udostępnienie tego typu dokumentu informacyjnego ma się od-
bywać głównie w przypadku oferowania obligacji w trybie niepublicznym, określonym w art. 33 
pkt 2 uo, a w pewnych przypadkach również w trybie publicznym, w myśl art. 33 pkt 1 uo. Poza 
szczątkowymi wskazówkami interpretacyjnymi, uo nie zawiera definicji legalnej propozycji na-
bycia. Ustawodawca wskazuje wyłącznie zakres informacji, jakie muszą znaleźć się w tym  
dokumencie. 

Jednym z istotnych elementów propozycji nabycia są, stosownie do art. 35 ust. 1 uo, warunki 
emisji. Mimo braku definicji legalnej warunków emisji można przyjąć, że warunki emisji określają 
świadczenia wynikające z obligacji, sposób ich realizacji oraz związane z nimi prawa i obowiąz-
ki emitenta i obligatariuszy. Należy wskazać, że w poprzednim stanie prawnym podnoszono, iż 
warunki emisji stanowią odrębny zbiór informacji o prawach i obowiązkach emitenta bądź ogół 
takich informacji. Poglądy takie prezentowano zarówno w literaturze (Czerniawski, 2003, s. 65; 
Koziorowski i Stępniewski, 2000, s. 26)) przy czym w orzecznictwie pojawił się też pogląd utożsa-) przy czym w orzecznictwie pojawił się też pogląd utożsa-
miający warunki emisji z umową przedemisyjną2. Jednocześnie należy wskazać, że sporządzenie 
i udostępnienie warunków emisji jest niezależne od postaci, w jakiej będą emitowane obligacje. 
Warto podkreślić, że warunki emisji są materialnym przejawem umowy obligacji. Umowa obligacji 
polega więc na opłaceniu obligacji przez obligatariuszy i jednocześnie powstaniu zobowiązania 
po stronie emitenta do zwrotu uzgodnionej sumy w oznaczonym terminie (Michalski, 2011, s. 18). 

2 Wyr. SA w Warszawie z 10.11.2004 r., VI ACa 276/04, Lex 166784.
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W konsekwencji za niedopuszczalne należy uznać takie ukształtowanie procesu emisyjnego, 
w ramach którego emitent przekazałby subskrybentom warunki emisji niezawierające wszystkich 
elementów wskazanych w art. 6 uo. Za takie należy uznać warunki emisji zawierające upoważ-
nienie dla emitenta do ustalenia maksymalnej liczby obligacji oferowanych czy też ich wartości 
nominalnej. Ustawodawca wyklucza możliwość przekazania „częściowych” warunków emisji 
(Woźniak, 2019, s. 79).

W tym miejscu należy poczynić jedno zastrzeżenie. Stosownie do art. 35 ust. 4 uo w pro-
pozycji nabycia powinna zostać zawarta cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia. Jak 
więc wynika z powyższego, cena emisyjna nie musi być ceną sztywną. Emitenci mają dość dużą 
swobodę w sposobie określenia ceny emisyjnej. Może więc być to cena określona przedziałem 
lub odwołująca się do czynników i informacji zewnętrznych. Kluczowe jest jednak, aby propozycja 
nabycia określała w sposób szczegółowy sposób ustalenia ceny.

Dodatkowo propozycja nabycia powinna zawierać informacje, które umożliwiają ocenę sytu-
acji finansowej emitenta. Do informacji takich ustawodawca zalicza w szczególności informacje 
dotyczące wartości zaciągniętych zobowiązań, z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowa-
nych, ustalonej na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie 
propozycji nabycia oraz perspektyw kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego 
wykupu obligacji proponowanych do nabycia, a w przypadku obligacji wieczystych – w ciągu 5 lat 
od daty ich emisji.

Ustawodawca dopuścił jednocześnie wyjątek od obowiązku przekazania pełnej informacji 
dotyczącej emitenta w przypadku tzw. rolowania obligacji, to jest sytuacji, w której obligacje na-
bywane są w drodze zamiany wierzytelności z tytułu wykupu obligacji uprzednio wyemitowanych. 
W takim przypadku stosownie do art. 36 uo emitent może ograniczyć zakres informacji zawarty 
w propozycji nabycia jedynie do tych informacji, które nie powtarzają propozycji nabycia obligacji 
podlegających wykupowi.

Istotnym elementem pozwalającym emitentom na ocenę sytuacji finansowej emitenta są 
sprawozdania finansowe. Z tego powodu stosownie do art. 35 ust. 3 uo emitent prowadzący dzia-
łalność dłużej niż rok jest obowiązany udostępnić w propozycji nabycia sprawozdanie finansowe 
sporządzone na dzień bilansowy przypadający nie wcześniej niż 15 miesięcy przed datą udostęp-
nienia propozycji nabycia wraz ze sprawozdaniem z badania. Emitent korzystający z możliwości 
połączenia sprawozdania finansowego za okres od rozpoczęcia działalności do końca przyjętego 
roku obrotowego ze sprawozdaniem finansowym za rok następny, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 
ustawy o rachunkowości3, udostępnia pierwsze sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem 
z badania.

Warto pamiętać, że obowiązki dotyczące sprawozdań finansowych są szersze w przypad-
ku emitentów będących podmiotem dominującym grup kapitałowych. Stosownie do art. 38 uo 
w przypadku emitenta sporządzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe, zgodnie 
z art. 55–63d ur, wymagania określone w art. 35 ust. 3 uo i art. 37 uo stosuje się również do tego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

W przypadku grup kapitałowych emitent jest obowiązany do publikacji sprawozdań skonsoli-
dowanych. A contrario emitenci niebędący członkami takich grup kapitałowych nie sporządzający 
3 Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU 2017, poz. 2342 i 2201 oraz DzU 2018, poz. 62); dalej: ur.
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skonsolidowanych sprawozdań finansowych, nie mają obowiązku publikacji skonsolidowanych 
sprawozdań swojego podmiotu dominującego. Jednocześnie należy podkreślić, że sporządza-
nie skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie jest obowiązkiem absolutnym, albowiem 
w art. 56 ur przewidziano wyjątki pozwalające odstąpić podmiotowi dominującemu od powyższego 
nakazu. Dlatego też w przypadku, gdy emitent korzysta z wyjątku określonego w art. 56 ur i nie 
jest obowiązany do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obowiązek 
publikacyjny określony w komentowanym artykule nie występuje. Nieudostępnianie sprawozdań 
finansowych przez emitenta lub osobę, która działa w jego imieniu lub interesie, jest, stosownie 
do art. 91 uo, zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku 
(Wierzbowski, 2015, s. 236).

Odmiennie wygląda sposób przekazywania informacji w procesie emisji publicznej obliga-
cji, do której zastosowanie znajdą, oprócz regulacji uo, również przepisy rynku kapitałowego, 
tj. rozporządzenie prospektowe4 i uop5. Zgodnie z uop udostępnianie co najmniej 150 osobom 
lub nieoznaczonemu adresatowi, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji o papierach 
wartościowych i warunkach ich nabycia, stanowiących wystarczającą podstawę do podjęcia de-
cyzji o nabyciu tych papierów wartościowych, jest ofertą publiczną i może być dokonane jedynie 
w sposób przewidziany w uop. Dlatego w tym trybie emisji, oprócz przepisów uo, istotne – jako 
lex specialis – będą przepisy uop. Z tego powodu w przypadku emisji obligacji skierowanej do 
szerokiego kręgu odbiorców, w miejsce propozycji nabycia, emitenci obowiązani są udostęp-
nić prospekt. Należy pamiętać, że obowiązek ten wystąpi jedynie w przypadku emisji obligacji 
przeprowadzanych w trybie oferty publicznej. Oferty publicznej obligacji nie należy utożsamiać 
z ofertą w rozumieniu art. 66 k.c.6. Na marginesie trzeba wskazać, że podobnie jak w przypadku 
propozycji nabycia charakter prawny prospektu jest przedmiotem rozbieżnych poglądów doktryny 
(por. Woźniak, 2015, s. 147 i wskazana tam literatura). Prospekt sporządza się w formie jedno-Woźniak, 2015, s. 147 i wskazana tam literatura). Prospekt sporządza się w formie jedno- i wskazana tam literatura). Prospekt sporządza się w formie jedno-
litego dokumentu albo zestawu dokumentów obejmującego dokument rejestracyjny, dokument 
ofertowy i dokument podsumowujący.

Warto w tym miejscu wspomnieć o dodatkowym obowiązku informacyjnym emitentów obligacji 
zabezpieczonych. W przypadku tego typu obligacji, stosownie do art. 30 uo, emitent obowiązany 
jest dokonać wyceny przedmiotu zabezpieczenia. Co ważne jednak, wycena taka nie musi być 
zamieszczona w propozycji nabycia. Ustawodawca dopuszcza możliwość zamieszczenia jedynie 
skrótu takiej wyceny, co implicite wynika z brzmienia art. 30 ust. 2 uo. W takim jednak przypad-
ku emitent jest obowiązany, na żądanie osoby zainteresowanej, do nieodpłatnego dostarczenia 
wyceny w postaci drukowanej w miejscu przyjęcia żądania. Wybór takiego miejsca może być 
uzgodniony między stronami lub określony w warunkach emisji. W przypadku braku ustaleń w tym 
przedmiocie miejscem takim jest siedziba emitenta (Woźniak, 2015, s. 130). Co do zasady emitent 
nie ma obowiązku aktualizacji przedmiotu wyceny. Może jednak w warunkach emisji zobowiązać 
się do okresowej aktualizacji wyceny. W takim przypadku jest ona udostępniana obligatariuszom 
w sposób, w jaki zostały udostępnione warunki emisji (Woźniak, 2015, s. 130).
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14.06.2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku 
z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. 
UE L 168 z 30.06.2017, s. 12); dalej: „rozporządzenie prospektowe”.
5 Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 
o spółkach publicznych (t.j. DzU 2019, poz. 623 ze zm.); dalej: uop.
6 Ustawa z dnia 23.04.1964 r. (DzU 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.); dalej: k.c.. 
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Stosownie do art. 34 ust. 2 uo emitent udostępnia propozycję nabycia również w przypadku 
emisji obligacji zgodnie z art. 33 pkt 1 uo, o ile stosownie do przepisów uop nie jest obowiązany 
do udostępnienia prospektu albo memorandum informacyjnego. Celem tak ukształtowanego obo-
wiązku jest umożliwienie potencjalnym obligatariuszom świadomego podjęcia decyzji7.

Należy zauważyć, że prawidłowość przeprowadzenia procesu emisyjnego jest istotna z punktu 
widzenia uczestników rynku. Z tego powodu ustawodawca zdecydował zabezpieczyć ten pro-
ces przez nałożenie na emitentów sankcji karnej w przypadku podania nieprawidłowych danych 
w dokumentach informacyjnych związanych z procesem emisji obligacji. 

Zgodnie z art. 90 uo podmiot dokonujący emisji obligacji w trybie oferty prywatnej lub oferty 
publicznej, z którą nie jest związany obowiązek udostępniania do publicznej wiadomości prospektu 
albo memorandum informacyjnego, podaje nieprawdziwe lub zataja prawdziwe dane, które mogą 
w istotny sposób wpłynąć na ocenę zdolności emitenta do wykonania zobowiązań wynikających 
z obligacji, podlega grzywnie do 5 000 000 zł i karze od 6 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolno-
ści. Tej samej karze podlega także każdy, kto dopuszcza się tego czynu, działając w imieniu lub 
interesie osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. 

III.	Obowiązki	informacyjne	po	dojściu	emisji	do	skutku
Jak wskazano wyżej, zakres informacji ustawowych, jakie muszą być udostępniane przez 

emitenta po wyemitowaniu obligacji, ulega istotnemu ograniczeniu. Do jednego z podstawowych 
należy udostępnianie rocznych sprawozdań finansowych. W poprzedniej części artykułu wskazano, 
że emitenci obowiązani są w trakcie procesu emisyjnego udostępniać sprawozdania finansowe. 
Warto w tym miejscu wspomnieć, że obowiązek ten trwa także w okresie do dnia całkowitego 
wykupu obligacji. Stosownie do art. 37 uo, w okresie od dokonania emisji obligacji do czasu cał-
kowitego wykupu obligacji, emitent udostępnia obligatariuszom roczne sprawozdania finansowe 
wraz ze sprawozdaniem z badania. Takie rozwiązanie pozwala obligatariuszom na ocenę aktualnej 
sytuacji finansowej emitenta, która może przyczynić się np. do żądania wcześniejszego wykupu 
obligacji. Jest to o tyle istotne, że uo nie nakłada na emitentów obowiązku aktualizacji informacji 
zamieszczanych w propozycji nabycia (Wierzbowski, 2015, s. 250). Zabezpieczeniem powyż-(Wierzbowski, 2015, s. 250). Zabezpieczeniem powyż-. Zabezpieczeniem powyż-
szego nakazu jest dyspozycja art. 91 uo. Stosownie do powyższego przepisu nieudostępnianie 
sprawozdań finansowych przez emitenta lub osobę, która działa w jego imieniu lub interesie, jest 
zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Warto zauważyć w tym miejscu, że ustawodawca nie zdecydował się określić terminu, do 
jakiego sprawozdania takie powinny zostać udostępnione. W większości przypadków termin taki 
określany jest w warunkach emisji. Zależy zaaprobować pogląd wyrażony w literaturze, zgodnie 
z którym, uwzględniając ratio legis przepisów informacyjnych zawartych w uo, sprawozdanie fi-
nansowe wraz z opinią biegłego rewidenta powinno zostać udostępnione wszystkim obligatariu-
szom w tym samym czasie w celu zapewnienia im równego dostępu do informacji (Wierzbowski, 
2019, s. 251). 

Wśród istotnych obowiązków informacyjnych, jakie nakłada ustawodawca na emitentów, na-
leży wskazać te związane z przebiegiem zgromadzenia obligatariuszy. W szczególności należy 

7 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o obligacjach, druk 2735.
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wskazać tu obowiązek określony w art. 51 ust. 1 uo zobowiązujący emitentów do przekazywania 
informacji o terminie zgromadzenia co najmniej na 21 dni przed terminem zgromadzenia czy też, 
określony w art. 68 ust. 4 uo, obowiązek publikacji, w terminie 7 dni od dnia zakończenia zgroma-
dzenia obligatariuszy, na stronie internetowej emitenta protokołu z przebiegu obrad zgromadzenia 
obligatariuszy i udostępniania go co najmniej do dnia upływu terminów na zaskarżenie uchwał. 

W przypadku braku zgody emitenta na uchwały podjęte przez zgromadzenie obligatariuszy 
uchwała nie dochodzi do skutku, wobec tego nie jest możliwe jej zaskarżenie. W takiej sytuacji 
należy przyjąć, że protokół zgromadzenia obligatariuszy powinien być umieszczony na stronie 
internetowej emitenta przez czas wystarczający do zaznajomienia się z jego treścią przez obli-
gatariuszy (Woźniak, 2015, s. 200).

Dodatkowo emitent zobowiązany jest publikować na swojej stronie internetowej oświadczenie 
o zgodzie lub braku zgody na zmianę warunków emisji. Oświadczenie takie powinno być opub-
likowane w terminie 7 dni od dnia zakończenia zgromadzenia obligatariuszy. Należy jednakże 
pamiętać, że obowiązek taki nie jest bezwzględny. Brak jednakże publikacji takiego oświadczenia 
w powyższym terminie będzie tożsamy z brakiem zgody emitenta na zmianę warunków emisji.

Warto pamiętać, że stosownie do art. 16 uo dokumenty, informacje i komunikaty publikowane 
na stronie internetowej emitenta w wykonaniu przepisów uo emitent jest obowiązany przekazy-
wać w postaci drukowanej, do notariusza, banku krajowego, instytucji kredytowej prowadzącej 
działalność bankową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zagranicznej instytucji kredytowej 
prowadzącej działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub firmy inwesty-
cyjnej, wskazanych w warunkach emisji. W przypadku obligacji niemających postaci dokumentu 
emitent może przekazywać te wydruki do podmiotu prowadzącego ewidencję lub depozyt papie-
rów wartościowych. Stosownie do art. 16 ust. 2 uo podmiot, któremu zostały przekazane wydruki 
przechowuje je do upływu przedawnienia roszczeń wynikających z obligacji.

Dokonane ostatnio zmiany w przepisach regulujących rynek kapitałowy wprowadzają dodat-
kowe wymogi wobec emitentów. W tym miejscu należy wspomnieć o obowiązku informacyjnym 
emitentów obligacji rejestrujących je w innym systemie rejestracji niż depozyt papierów wartościo-
wych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/20148. Od 1 lipca 
2019 r. emitenci obligacji rejestrowanych w innym systemie rejestracji zobowiązani są, stosownie 
do art. 7b ust. 1 uoif9, do przekazywania KDPW informacji o obligacjach enumeratywnie wymie-
nionych w powyższym przepisie. Do informacji tych należą informacje o liczbie obligacji wyemi-
towanych w ramach takiej emisji, wysokości oprocentowania tych obligacji w stosunku rocznym, 
łącznej wartości i walucie świadczenia, które powinno zostać spełnione przez emitenta z tytułu 
wykupu obligacji, terminach, w których emitent powinien wykonywać świadczenia z tych obligacji. 
Powyższe informacje emitent obowiązany jest przekazać do KDPW w terminie 15 dni od dnia 
dokonania emisji. Co istotniejsze, stosownie do art. 7 ust. 2 uoif emitenci zobowiązani zostali do 
aktualizacji powyższych danych w sytuacji, gdy przestaną one odpowiadać stanowi rzeczywistemu. 
Jednocześnie emitent, w terminie 15 dni po zakończeniu każdego kolejnego miesiąca, obowiązany 
jest do przekazywania do KDPW informacji o wartości świadczeń wynikających z obligacji, które 

8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartoś-
ciowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporzą-
dzenie (UE) nr 236/2012 (Dz. Urz. UE L 257, s. 1).
9 Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. DzU 2018, poz. 2286 ze zm.); dalej: uoif”.
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stały się wymagalne w okresie tego miesiąca. Przekazując taką informację, emitenci zobowiązani 
zostali do wskazania, czy i w jakim zakresie świadczenia takie zostały spełnione.

IV.	Obowiązki	informacyjne	wynikające	z	regulacji	rynku	kapitałowego
Odrębną grupę stanowią obowiązki informacyjne emitentów, których obligacje zostały dopusz-

czone do obrotu na rynku regulowanym bądź wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie 
obrotu (dalej: ASO). Niezależnie od wybranego rynku notowań emitenci obligacji obowiązani są 
publikować informacje poufne w rozumieniu art. 7 rozporządzenia MAR10. 

Warto podkreślić, że w poprzednim stanie prawnym obowiązki związane z informacjami 
poufnymi dotyczyły instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu jedynie na rynku regu-
lowanym co najmniej w jednym państwie członkowskim lub do instrumentów, dla których został 
złożony wniosek o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, bez względu na to, czy transakcja 
była tam rzeczywiście zawierana11. Tego typu podejście powodowało, że poza zakresem regulacji 
obowiązującej wówczas regulacji dyrektywy 2003/6 pozostawały przypadki transakcji na rynkach 
kapitałowych innych niż regulowane (Woźniak, 2017, s. 141).

Powyższe uległo zmianie wraz z wejściem w życie rozporządzenia MAR. Oprócz instrumen-
tów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem 
ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z art. 2 rozporządze-
nia MAR regulacja obejmuje swoim zakresem także instrumenty finansowe dopuszczone do 
obrotu na innych platformach. 

Należy zauważyć, że objęcie rozporządzeniem MAR również emitentów obligacji powoduje, 
że europejskie regulacje oddziałują również na emitentów z krajów trzecich w szczególności emi-
tentów amerykańskich, których obligacje notowane są w systemach obrotu w Unii Europejskiej 
(Mausen i Peporte, 2011, s. 484).

Stosownie do postanowień art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR emitenci obowiązani są po-
dać niezwłocznie do wiadomości publicznej informacje poufne bezpośrednio ich dotyczące. Jak 
podkreślono w motywie 49 preambuły rozporządzenia MAR, „podanie do wiadomości publicznej 
informacji poufnych przez emitenta jest konieczne do zapobiegania wykorzystywaniu informacji 
poufnych oraz do zapewnienia niewprowadzania inwestorów w błąd”. Upublicznienie informacji 
poufnej sprawia, że przestaje ona być dostępna wąskiej grupie podmiotów, a w konsekwencji nie 
może być przedmiotem niezgodnego z prawem wykorzystania (Woźniak, 2017, s. 116). Powyższe 
powoduje, że podmioty podlegające regulacjom rozporządzenia MAR obowiązane są do nie-
zwłocznego upubliczniania informacji poufnych (por. Stokłosa i Syp, 2017, s. 188). Jednocześnie 
obowiązek ten nie obejmuje wszystkich informacji, lecz jedynie tych, które dotyczą emitenta 
bezpośrednio. 

Pomimo teoretycznego zrównania obowiązków informacyjnych emitentów, których obligacje 
dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym i wprowadzone do ASO, niewątpliwie zakres 
informacji przekazywanych na rynku regulowanym jest szerszy. Warto wspomnieć, że emitenci 

10 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nad-
użyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE 
(Dz. Urz. UE L 173, s. 1); dalej: rozporządzenie MAR. 
11 Por. art. 9 dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 28.01.2003 r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na 
rynku (nadużyć na rynku) (Dz. Urz. WE L 96, s. 16 ze zm.).
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obligacji wprowadzonych do ASO obowiązani są publikować jedynie półroczne i roczne raporty 
okresowe, podczas gdy emitenci, których obligacje są przedmiotem obrotu na tynku regulowanym, 
są obowiązani także do udostępniania raportów kwartalnych. 

Oprócz informacji wskazanych powyżej emitenci obowiązani są publikować informacje bie-
żące i okresowe. W przypadku obligacji notowanych na rynku regulowanym zakres i terminy 
przekazywania takich informacji określono w rozporządzeniu Ministra Finansów12. W przypadku 
obligacji wprowadzonych do obrotu w ASO zakres informacji określony został w Załączniku nr 4 
do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

V.	Podsumowanie
Zasadniczo przepisy ustawy o obligacjach szczegółowo regulują zakres informacji przeka-

zywanych inwestorom przez emitentów obligacji. Jak wskazano w niniejszym artykule, większość 
informacji przekazywana jest na etapie emisji obligacji. Głównym celem tak szczegółowego ure-
gulowania tej materii jest potrzeba zapewnienia inwestorom pełnych informacji, co ułatwiać ma 
podjęcie decyzji inwestycyjnej. Zakres tychże ulega znacznemu ograniczeniu już po dojściu emisji 
do skutku. Jak się wydaje obowiązki te nie stanowią istotnego obciążenia emitenta zarówno pod 
względem czasowym, jak i ekonomicznym. Odmiennie natomiast wygląda sytuacja emitentów 
obligacji dopuszczonych bądź wprowadzonych do publicznego obrotu, co wynika z autonomicz-
nych i suplementarnych, w tym przypadku, regulacji rynku kapitałowego. 
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Streszczenie
Obligacje AT11 stanowią najnowszy rodzaj hybrydowych instrumentów finansowych, które dzięki 
określonym mechanizmom absorpcji strat emitenta stanowią surogat kapitału banku. Jednym 
z tych mechanizmów jest szczególna właściwość w postaci możliwości całkowitego anulowa-
nia wypłaty odsetek przez emitenta. We wczesnym okresie rozwoju rynku obligacji AT1 ryzyko 
wstrzymania wypłaty odsetek na podstawie dyskrecjonalnego uprawnienia emitenta było dość 
powszechnie traktowane jako mało prawdopodobne. Ryzyko wstrzymania wypłaty odsetek zma-
terializowało się jednak na początku 2016 r., kiedy same tylko pogłoski o możliwości skorzystania 
z takiej możliwości przez Deutsche Bank AG doprowadziły do znacznego spadku wyceny całego 
rynku obligacji AT1. Istnieje bowiem szereg okoliczności, które powodują brak możliwości wypłaty 
odsetek wynikających z obligacji AT1, autonomiczna zaś decyzja emitenta w tym zakresie jest 
tylko jedną z nich. Celem niniejszego artykułu jest opisanie przypadków, w których – ze względu 
na ograniczenia regulacyjne – emitent obligacji AT1 nie będzie uprawniony do wypłaty odsetek. 

Słowa	kluczowe: hybrydowe instrumenty finansowe; kapitał regulacyjny; CRR; absorpcja strat; 
coupon deferral.
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* Autor jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 
1 Zdecydowana większość instrumentów finansowych emitowanych przez europejskie banki w celu zaliczenia wpływów do kapitału dodatkowego 
klasy I przyjmuje formę prawną obligacji. Z tego względu w dalszej części niniejszego artykułu używane będzie określenie „obligacje AT1”. Nie jest to 
propozycja pojęcia ustawowego w prawie polskim.
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I.	 Obligacje	AT1	–	uwagi	wprowadzające
Kryzys finansowy lat 2008–2009 z całą wyrazistością ukazał problem niedokapitalizowa-

nia (czy też nadmiernego zadłużenia) instytucji finansowych, w tym w szczególności banków. 
Nadmierne finansowanie długiem przynosiło krótkoterminowe pozytywne efekty (efekt tzw. tar-
czy podatkowej pozwolił generować większe zyski dla akcjonariuszy), lecz równocześnie po-
wodowało zagrożenie długoterminowe: banki znajdujące się w złej sytuacji finansowej nie miały 
możliwości odroczenia spłaty zaciągniętych zobowiązań i stanęły na skraju upadłości. Komitet 
Bazylejski, jako swoisty „globalny regulator” rynku finansowego, stanął zatem przed trudnym 
zadaniem niedopuszczenia do kolejnego kryzysu finansowego, a tym bardziej do powstrzyma-
nia przerodzenia się takiego kryzysu w kryzys pieniężny. Jako podstawowe cele kolejnej Nowej 
Umowy Kapitałowej z 2010 roku (Basel III) wskazano zatem rekapitalizację instytucji kredyto-
wych, identyfikację instytucji o znaczeniu systemowym, a także zapewnienie, aby ewentualne 
straty sektora finansowego ponosili nie podatnicy, lecz wierzyciele banków, w tym w szczegól-
ności posiadacze wyemitowanych przez nie obligacji (bail-in). Dokapitalizowanie banków nie 
mogło jednak polegać na prostym nałożeniu na banki obowiązku dodatkowej emisji akcji, gdyż 
przerosłoby to możliwości podażowe rynku, a ponadto oznaczałoby rozdrobnienie struktury 
akcjonariatu, które mogło okazać się nie do zaakceptowania z punktu widzenia akcjonariuszy 
banków. Konieczne stało się więc stworzenie nowego rodzaju instrumentu finansowego, który 
z jednej strony posiadałby typową dla finansowania kapitałem cechę absorpcji strat, z drugiej 
zaś – nie powodowałby rozdrobnienia struktury akcjonariatu i był dostępny na rynku instrumen-
tów dłużnych, bardziej chłonnym niż rynek akcji. Bazując zatem na stworzonej już wcześniej 
koncepcji „klas” kapitału (tiers), wskazano cechy, jakimi mają wykazywać się hybrydowe in-
strumenty finansowe, mające stanowić tzw. kapitał dodatkowy klasy I banku (Additional Tier 1). 
Ramy prawne Nowej Umowy Kapitałowej z 2004 r. (Basel II) wykorzystywały już w tym zakresie 
dług podporządkowany, który jednak okazał się niewystarczający, aby skutecznie absorbować 
straty generowane przez instytucje finansowe. Obligacje podporządkowane wyposażono za-
tem w nowe cechy, mające zwiększyć ich zdolność absorbowania strat generowanych przez 
emitujące je instytucje finansowe.

Aby środki pozyskane z emisji danego instrumentu finansowego mogły zostać zakwalifiko-
wane jako kapitał dodatkowy klasy I, spełnione muszą zostać określone kryteria, zawarte przede 
wszystkim w przepisie art. 52 ust. 1 CRR2. Kryteria te zostały już opisane bliżej w literaturze za-
granicznej (de Spiegeleer, Schoutens i van Hulle, 2014, s. 101–106; Schillig, 2016, s. 281–285) 
i krajowej (Liberadzki i Liberadzki, 2016, s. 33–57; Jaworski, Kowalski, Liberadzki i Liberadzki, 
2019, s. 23–52), co uzasadnia ograniczenie dalszego opisu do wskazania najistotniejszych cech 
kapitałowych obligacji AT1. Instrumenty te:
1) muszą cechować się tzw. głębokim podporządkowaniem (deep subordination): w przypad-

ku niewypłacalności emitenta, obligacje AT1 będą posiadać niższy stopień zaspokojenia niż 
obligacje lub pożyczki podporządkowane Tier II (por. art. 52 ust. 1 lit. d) CRR);

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji 
kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.6.2013, s. 1–337).
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2) muszą być wieczyste (por. art. 52 ust. 1 lit. g) CRR), a warunki emisji nie mogą zawierać 
zachęt dla ich wcześniejszego wykupu, określonych szczegółowo w przepisie art. 20 rozpo-
rządzenia delegowanego Komisji Nr 241/20143;

3) wypłata zysków z obligacji AT1 może zostać dokonana wyłącznie z pozycji podlegających 
podziałowi i podlega innym ograniczeniom (por. art. 52 ust. 1 lit. l) CRR oraz art. 53 CRR);

4) podlegają przymusowemu umorzeniu lub konwersji w razie spełnienia się określonego 
w warunkach emisji warunku („zdarzenia inicjującego”), polegającego na spadku współ-
czynnika kapitałowego banku, wyrażonego jako ułamek procentowy ekspozycji na ryzyko 
(por. art. 92 CRR), poniżej określonej w warunkach emisji wartości, nie mniejszej niż 5,125% 
(por. art. 52 ust. 1 lit. m CRR oraz art. 54 CRR).

II.	 Anulowanie	wypłaty	odsetek	–	rys	historyczny
Hybrydowe instrumenty finansowe były wykorzystywane na potrzeby wypełnienia wymogów 

kapitałowych banków już od roku 1988, kiedy uchwalono pierwszą Umowę Kapitałową, zwaną 
Basel I. Początkowo, hybrydowe instrumenty finansowe łączące cechy instrumentów dłużnych 
i kapitałowych (hybrid debt/equity capital instruments) oraz dług podporządkowany (subordinated 
debt) miały stanowić drugą klasę kapitału (BCBS, 1988, s. 17). W 1998 r. wprowadzono zaś nową 
subkategorię kapitału klasy 1, tzw. innowacyjne instrumenty kapitału klasy 14 (BCBS, 1998, s. 1). 
Obligacje podporządkowane mogły zostać zakwalifikowane jako innowacyjne instrumenty kapitału 
klasy 1, jeżeli spełniały szereg warunków regulacyjnych, w tym m.in. w zakresie wypłaty odsetek. 
Emitent takich obligacji musiał posiadać pełną swobodę odnośnie do wypłaty odsetek (coupon) 
wynikających z hybrydowych instrumentów finansowych, która to wypłata mogła zostać dokonana 
jedynie z pozycji podlegających podziałowi (a więc tak jak dywidenda z akcji zwykłych). Konstrukcja 
innowacyjnych instrumentów kapitału klasy 1 pozostała niezmieniona na gruncie Nowej Umowy 
Kapitałowej z 2004 r., tzw. Basel II (BCBS, 2004, przypis 125). Podporządkowane wieczyste in-
strumenty finansowe kwalifikowane były natomiast jako instrumenty wyższej klasy 25, natomiast 
instrumenty finansowe o terminie zapadalności nie krótszym niż pięć lat – jako instrumenty finan-
sowe niższej klasy 26 (Panasar i Boeckmann, 2010, s. 152).

Podczas kryzysu finansowego 2008–2009 instrumenty te okazały się jednak nieskuteczne 
w zakresie absorpcji strat emitentów. Szczególnie niewystarczający okazał się mechanizm ab-
sorpcji strat polegający na możliwości wstrzymania wypłaty odsetek wynikających z instrumentów 
hybrydowych. Wbrew pierwotnym założeniom, leżącym u podstaw wykorzystania hybrydowych 
instrumentów finansowych na potrzeby wypełnienia wymogów kapitałowych banków, nie istniał 
bowiem bezwzględny zakaz wypłaty odsetek w razie spełnienia określonego warunku, np.: po-
gorszenia sytuacji finansowej emitenta (Dewatripont i Freixas, 2011, s. 420). Równocześnie zaś 
metodyka agencji ratingowych wiązała takie same skutki z anulowaniem wypłaty odsetek wy-
nikających z instrumentów hybrydowych, jak z anulowaniem wypłaty odsetek wynikających ze 

3 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 241/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie funduszy własnych obowiązujących 
instytucje (Dz. Urz. L 74 z 14.03.2014, s. 8–26).
4 Innovative Tier 1 instruments.
5 Upper Tier 2, UT2.
6 Lower Tier 2, LT2.
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zwykłych obligacji banku (senior debt). Z tego względu emitenci nie wykorzystywali w praktyce 
opcji anulowania wypłaty odsetek, obawiając się przede wszystkim pogorszenia oceny kredytowej 
przez agencje ratingowe (Jaworski i in., 2019, s. 16). Mechanizm mający zatem wywrzeć taki sam 
skutek w zakresie absorpcji strat, jak brak wypłaty dywidendy akcjonariuszom okazał się niewystar-
czający. Ostatecznie więc przyjęta w Basel II koncepcja klas kapitału okazała się zbyt skompliko-
wana i nieprzydatna na potrzeby absorpcji strat emitenta (de Spiegeleer i in., 2014, s. 94). Celem 
Komitetu Bazylejskiego stało się zatem zarówno podniesienie kapitału banków, jak i podniesienie 
jego jakości – przez co należy rozumieć zwiększenie ich zdolności do absorpcji strat emitenta. 
W tym celu właśnie wypłata odsetek wynikających z obligacji AT1, które zastępują stopniowo 
innowacyjne instrumenty finansowe klasy 1, poddana jest licznym ograniczeniom, które zostaną 
opisane szczegółowo poniżej:
1) wypłata odsetek może nastąpić jedynie w razie dysponowania przez emitenta wystarczającymi 

pozycjami bilansowymi podlegającym podziałowi, określonym w przepisie art. 4 pkt 128 CRR;
2) wypłata odsetek – jako wypłata z pozycji podlegających podziałowi – może zostać zakazana 

przez organu nadzoru;
3) wypłata odsetek nie może naruszyć progu maksymalnej wypłaty przeznaczonej do podziału, 

określonej w przepisie art. 141 CRD IV7;
4) emitent obligacji AT1 może w każdym czasie dokonać anulowania wypłaty odsetek wynika-

jących z obligacji AT1 (non-cumulative coupon deferral).
Dodatkowym ograniczeniem wypłaty odsetek wynikających z obligacji AT1 będzie wejście 

w życie obowiązku minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych oraz zobowiązań kwalifi-
kowanych na potrzeby przymusowej restrukturyzacji (MREL)8. Organ ds. przymusowej restruktu-
ryzacji zostanie bowiem wyposażony w uprawnienie do anulowania wypłaty odsetek wynikających 
z obligacji AT1 ze względu na niewystarczającą wartość MREL zgromadzonego przez emitenta. 
Wskazane powyżej przypadki możliwego anulowania wypłaty odsetek z obligacji AT1 zostaną 
szczegółowo opisane poniżej. Zasygnalizowane zostaną również najistotniejsze zagadnienia 
prawa spółek i prawa podatkowego, związane z odsetek wynikających z obligacji AT1.

III.	 Ograniczenia	regulacyjne	wypłaty	odsetek	–	uwagi	szczegółowe

1.	 Brak	wystarczających	pozycji	podlegających	podziałowi

Wypłata przedmiotowych odsetek może nastąpić jedynie z określonych pozycji bilansu pod-
legających podziałowi, tj. kwoty zysku powiększonej o wartość kapitałów zapasowych (utworzo-
nych z zysków osiągniętych w latach ubiegłych) i rezerwowych, oraz pomniejszonej o straty oraz 
wszelkie zyski czy kapitały rezerwowe wyłączone z podziału. Powyższe pozycje bilansu zaliczane 
są na podstawie przepisu art. 26 CRR do kapitału podstawowego klasy I (Common Equity Tier 1, 
CET1), co oznacza, że wszelkie wypłaty odsetek wynikających z obligacji AT1 pomniejszają 
wartość kapitału CET1. Ponadto, istotne znaczenie aksjologiczne ma również fakt, że przedmio-
towe ograniczenie dotyczy w takim samym kształcie zarówno obligacji AT1, jak i instrumentów 

7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do 
działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca 
dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. Urz. L 176 z 27.06.2013, s. 338–436).
8 Minimum requirement on own funds and eligible liabilities.
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finansowych kwalifikowanych na potrzeby CET1, czyli akcji zwykłych banku (por. art. 28 lit. h) 
pkt (ii) CRR). Tym samym absorpcja strat na płaszczyźnie wypłaty odsetek (dywidendy) kształtuje 
się tak samo dla akcji zwykłych, jak i dla obligacji AT1. W tym aspekcie posiadacze obligacji AT1 
zrównują się z akcjonariuszami, których tradycyjnie postrzega się jako szczególną kategorię in-
teresariuszy spółki właśnie ze względu na obciążenie ich rezydualnym ryzykiem jej działalności 
(Oplustil, 2010, s. 153–155). W praktyce jednak czynnikiem motywującym emitentów do wypłaty 
odsetek wynikających z obligacji AT1 nawet kosztem braku wypłaty dywidendy z akcji zwykłych 
będzie metodyka stosowana przez agencje ratingowe. Jak sygnalizowano powyżej, ewentualne 
anulowanie (z jakiejkolwiek przyczyny) wypłaty odsetek wynikających z obligacji AT1 zostałoby 
potraktowane jako niewykonanie zobowiązania (default) przez emitenta, a brak wypłaty dywiden-
dy – nie.

Doniosłe znaczenie praktyczne niesie ze sobą zmiana definicji pozycji podlegających podziałowi 
określonej w przepisie art. 4 pkt 128 CRR. Wraz z wejściem w życie CRR 29 w dniu 27 czerwca 
2019 r., dotychczasowe brzmienie wskazanej definicji zostało uzupełnione o wskazanie, że ob-
liczenie wysokości kapitału rezerwowego wchodzącego w skład kwoty podlegającej podziałowi 
będzie odbywać się osobno dla każdej kategorii instrumentów funduszy własnych. Ta z pozoru 
kosmetyczna zmiana pozwala zwiększyć wartości pozycji podlegających podziałowi na potrzeby 
wypłaty odsetek wynikającemu z obligacji AT1 o wartość kapitału rezerwowego emitenta, którego 
wypłata nie będzie podlegać tym ograniczeniom, które dotyczą jedynie wypłat z instrumentów za-
liczanych jako fundusze własne CET1. Innymi słowy, ograniczenia wypłat z instrumentów CET1 
(akcji zwykłych) określone w przepisach prawa krajowego nie będą już dłużej znajdowały zasto-
sowania względem obligacji AT1, co powoduje zwielokrotnienie wartości kwot podlegających po-
działowi na potrzeby wypłaty odsetek wynikających z obligacji AT1 (Deutsche Bank, 2019, s. 1).

2.	 Organ	spółki	uprawniony	do	anulowania	wypłaty	odsetek

Już w tym miejscu należy stwierdzić, że ograniczenie możliwości wypłaty odsetek wynika-
jących z obligacji AT1 do określonych pozycji podlegających podziałowi niesie ze sobą istotne 
konsekwencje na gruncie prawa spółek. Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa spółek 
zarówno bowiem określają sposób kalkulacji maksymalnej wartości kwoty przeznaczonej do po-
działu (art. 348 § 1 k.s.h.10), jak i zastrzegają do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia 
decyzję w przedmiocie przeznaczenia osiągniętego przez spółkę zysku (art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h.). 
Tym samym roszczenie akcjonariusza o wypłatę należnej mu części zysku spółki lub jej przezna-
czonych do podziału kapitałów powstaje dopiero wraz z momentem podjęcia przez zwyczajne 
walne zgromadzenie uchwały w tej materii. Na tej właśnie płaszczyźnie zaobserwować można 
zatem istotne różnice dzielące dywidendę z tytułu akcji, od odsetek wynikających z obligacji AT1. 
Odsetki te są bowiem należne obligatariuszowi w terminie wskazanym w warunkach emisji, a ich 
anulowanie jest jedynie ewentualnością.

 9 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesie-
niu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka 
kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowa-
nia, dużych ekspozycji, wymogów dotyczących sprawozdawczości i ujawniania informacji, a także rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. L 150 
z 7.06.2019, s. 1–225).
10 Ustawa z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. DzU 2019, poz. 505 z późn. zm.); dalej: k.s.h. 
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Kluczowym zagadnieniem jest zatem rozstrzygnięcie, który organ spółki akcyjnej powinien 
posiadać kompetencję zarówno do zaciągnięcia w imieniu spółki zobowiązania w warunkach emisji 
obligacji AT1 do rozporządzenia częścią zysku spółki, jak i do ewentualnego anulowania wypła-
ty z zysku. W tym kontekście analizie należy poddać rozwiązanie obecne już w prawie polskim, 
tj. zasady podziału zysku w przypadku emisji przez spółkę obligacji partycypacyjnych. Zgodnie 
z art. 18 ust. 1 uo11, obligacje te dają prawo udziału w zysku osiągniętym przez emitenta. Możliwe 
jest przy tym ukształtowanie prawa do zysku emitenta przysługującego obligatariuszowi m.in. po-
przez wprowadzenie ograniczenia kwotowego: obligatariuszowi miałaby wówczas przysługiwać 
określona suma pieniędzy z zysku od każdej posiadanej obligacji partycypacyjnej (Wierzbowski, 
2015, s. 80). Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby suma ta została określona jako odsetki wy-
nikające z obligacji – z tym tylko zastrzeżeniem, że warunkiem realizacji prawa do zysku będzie 
zawsze jego wypracowanie przez emitenta (Wierzbowski, 2015, s. 79–80). Zgodnie z art. 18 
ust. 3 uo, rozporządzenie zyskiem w sposób naruszający prawa obligatariuszy posiadających 
obligacje partycypacyjne jest wobec nich bezskuteczne. Polski ustawodawca przyznaje zatem 
posiadaczom obligacji partycypacyjnych stosunkowo niewielki zakres ochrony. Uchwała walne-
go zgromadzenia prowadząca do naruszenia ich praw nie jest zatem bezwzględnie nieważna, 
obligatariuszowi zaś pozostaje jedynie dochodzenie roszczenia o wypłatę udziału w zysku spółki 
(Wierzbowski, 2015, s. 82). Sformułowany został również pogląd o możliwości zaskarżenia przez 
obligatariusza posiadającego obligacje partycypacyjne naruszającej jego prawa uchwały o podziale 
zysku spółki (Dyl w: Wierzbowski, 2015, s. 83), lecz trudno uzasadnić ten pogląd w zakresie legity-
macji (formalnej i materialnej) do wniesienia powództwa w tym przedmiocie (art. 422 i 425 k.s.h.). 
W praktyce jedynym sposobem na wyegzekwowanie od spółki należnego udziału w zysku byłoby 
uzyskanie przez obligatariusza zabezpieczenia roszczenia o jego wypłatę (art. 730 k.p.c.12) w po-
staci nałożenia na emitenta zakazu wypłaty akcjonariuszom dywidendy w części, która zgodnie 
z warunkami emisji obligacji partycypacyjnych miała przypaść w udziale posiadaczom tychże ob-
ligacji. Możliwe jest oczywiście przyznanie posiadaczom obligacji partycypacyjnych ochrony ich 
uprawnień za pomocą innych instytucji prawa spółek, np.: poprzez powołanie ich przedstawiciela 
w skład rady nadzorczej spółki13. Rozwiązanie to można jednak zastosować jedynie wówczas, 
gdy krąg posiadaczy obligacji partycypacyjnych będzie stosunkowo wąski i niezmienny na tyle, 
aby umożliwiał skoordynowane działań względem emitenta. Dopuszczenie obligacji partycypa-
cyjnych do zorganizowanego systemu obrotu – co jest standardem w przypadku obligacji AT1 – 
przekreśla zatem taką możliwość. 

Wydaje się zatem konieczne stworzenie rozwiązania szczególnego, polegającego na 
wyłączeniu określonej części przypadającego do podziału zysku spod kompetencji walnego 
zgromadzenia, ponieważ decydując o podziale zysku pomiędzy akcjonariuszy a obligatariuszy 
uprawnionych z obligacji partycypacyjnych, akcjonariusze zawsze będą działać w stanie konfliktu 
interesów, a obligatariusze nie będą mieli środków prawnych pozwalających skutecznie ochronić 
ich uprawnienia przed negatywnymi skutkami tego konfliktu. Postulować należy zatem przyzna-
nie zarządowi emitenta kompetencji do podjęcia decyzji o rozporządzeniu tą częścią zysku, która 
11 Ustawa z dnia 15.01.2015 r. o obligacjach (t.j. DzU 2018, poz. 483 z późn. zm.); dalej: uo.
12 Ustawa z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. DzU 2019, poz. 1460 z późn. zm.); dalej: k.p.c.
13 Taki też mechanizm zastosowano w 2017 r., kiedy konsorcjum banków zgodziło się objąć obligacje partycypacyjne w ramach restrukturyzacji za-
dłużenia spółki Polska Grupa Górnicza S.A.
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zgodnie z warunkami emisji obligacji partycypacyjnych powinna zostać podzielona nie pomiędzy 
akcjonariuszy, lecz pomiędzy posiadaczy obligacji partycypacyjnych. Rozważyć należy w tym 
względzie oparcie się na rozwiązaniu przyjętym w prawie niemieckim. Zgodnie z przepisem § 58 
ust. 4 AktG14 akcjonariusze są uprawnieni do udziału w zysku spółki akcyjnej jedynie w takim 
stopniu, w jakim zysk nie jest wyłączony spod podziału między akcjonariuszy na podstawie prze-
pisów prawa, statutu lub walnego zgromadzenia. Możliwe jest zatem przyjęcie w statucie spółki, 
że określona część zysku spółki będzie wyłączona spod podziału między akcjonariuszy, a jej 
wypłata na rzecz posiadaczy obligacji partycypacyjnych (lub anulowanie takiej wypłaty) będzie 
przedmiotem decyzji zarządu spółki.

Należy również zwrócić uwagę na techniczny aspekt decyzji o anulowaniu wypłaty odse-
tek wynikających z obligacji AT1. Niezależnie od przyjętego rozwiązania w zakresie przyznania 
kompetencji w tej materii określonemu organowi spółki, decyzja o anulowaniu wypłaty odsetek 
powinna zostać zakomunikowana obligatariuszom niezwłocznie i nie później niż we wskazanym 
w warunkach emisji dniu wypłaty odsetek (EBA, 2016, s. 14). Obowiązek ten należy jednak roz-
patrywać wyłącznie w kategoriach relacji inwestorskich, nie zaś w kategoriach prawnych. Innymi 
słowy, niedochowanie wskazanego powyżej obowiązku przez emitenta, a więc brak wypłaty odse-
tek w określonym dniu bez uprzedniego poinformowania obligatariuszy, nie stanowi niewykonania 
zobowiązania i nie spowoduje powstania po stronie obligatariuszy roszczenia o zapłatę zaległych 
odsetek. Zgodnie bowiem z przepisem art. 52 ust. 1 lit. l) pkt 3 CRR, emitent obligacji AT1 jest 
uprawniony do anulowania wypłaty odsetek wynikających z obligacji AT1 w każdym czasie – a więc 
również po dniu ich wymagalności (EBA, 2016, s. 14).

Nie wydaje się jednak, aby dyskrecjonalna kompetencja emitenta do anulowania wypłaty od-
setek była całkowicie nieograniczona. Swoboda emitenta w tym względzie nie powinna uzasadniać 
dyskryminującego traktowania jednych obligatariuszy względem drugich. Decyzja emitenta o wy-
płacie (lub anulowaniu) odsetek będzie dotyczyła proporcjonalnie wszystkich obligatariuszy. Tym 
samym, jeżeli część obligatariuszy otrzyma od emitenta wypłatę odsetek wynikających z obligacji 
AT1, to należy uznać, że pozostałym obligatariuszom przysługiwać będzie wówczas, względem 
emitenta, roszczenie o wypłatę zaległych odsetek. Sytuację takich obligatariuszy można przyrów-
nać do sytuacji akcjonariuszy spółki, którzy nie otrzymali wypłaty dywidendy, mimo podjęcia przez 
walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku spółki przewidującej taką wypłatę. Niewykonanie 
zobowiązania przez emitenta wynikałoby wówczas nie z samego anulowania wypłaty odsetek 
(dywidendy), lecz z dyskryminującego traktowania niektórych obligatariuszy (akcjonariuszy).

3.	 Anulowanie	wypłaty	kuponu	ze	względu	na	brak	zgody	regulatora

Ograniczenie możliwości wypłaty odsetek wynikających z obligacji AT1 do określonych pozycji 
podlegających podziałowi (zysku oraz kapitałów zapasowych i rezerw), powoduje uzależnienie 
wypłaty odsetek wynikających z obligacji AT1 od treści zaleceń organu nadzoru w zakresie po-
lityki dywidendowej. Zgodnie z przepisem art. 138 ust. 1 pb15, Komisja Nadzoru Finansowego 
może w ramach nadzoru zalecić bankowi zwiększenie funduszy własnych poprzez zatrzymanie 
przez bank zysku wypracowanego w danym roku obrotowym (w całości lub w części). Zgodnie 

14 Ustawa z dnia 6.09.1965 r. (BGBl. I S. 1089).
15 Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. DzU 2018, poz. 2187 z późn. zm); dalej: pb.
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z przepisem art. 11 ust. 2 pkt 9 pb nakazanie bankowi wstrzymania wypłat z zysku następuje na 
podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego i ma moc ostatecznej decyzji administracyjnej 
oraz podlega natychmiastowemu wykonaniu. Brak realizacji zalecenia może spowodować zasto-
sowanie przez Komisję Nadzoru Finansowego sankcji nadzorczych przewidzianych w art. 138 
ust. 3 pb lub art. 141 ust. 1 pb.

4.	 Maksymalna	kwota	podlegająca	wypłacie	(MDA)

Wypłata odsetek wynikających z obligacji AT1 będzie również uzależniona od tego, na ile dany 
bank wypełnia tzw. wymóg połączonego bufora, będącego sumą minimalnych wymogów kapitało-
wych wspólnych dla wszystkich banków oraz buforów kapitałowych, których wartość ustalana jest 
indywidualnie dla danego banku (Jaworski i in., 2019, s. 19–20). Przepis art. 141 CRD IV stanowi, 
że wypłata zysku z instrumentów CET1 i AT1 nie może spowodować naruszenia wymogu mak-
symalnej kwoty podlegającej wypłacie (MDA), gdyż doszłoby wówczas w efekcie do naruszenia 
wymogu połączonego bufora banku (Jaworski i in., 2019, s. 27–29). Implementacja przepisu na-
stąpiła poprzez wprowadzenie do polskiego systemu prawnego przepisu art. 56 ustawy o nadzorze 
makroostrożnościowym16. Zgodnie z przywołanym przepisem, instytucja która nie spełnia wymogu 
połączonego bufora kapitałowego zobowiązana jest obliczyć maksymalną kwotę podlegającą wy-
płacie Maximum Distributable Amount (dalej: MDA) i poinformować Komisję Nadzoru Finansowego 
o jej wysokości. Zabronione jest wówczas dokonywanie m.in. wypłat związanych z kapitałem pod-
stawowym klasy I (CET1), a także wypłat związanych z tytułu instrumentów dodatkowych w Tier I, 
o których mowa w przepisie art. 52 CRR (art. 56 ust. 3 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym). 
Szczegółowy tryb obliczania MDA określają przepisy art. 57–59 ustawy o nadzorze makroostroż-
nościowym. Oznacza to, że konieczność utrzymywania określonej przez organ nadzoru wysoko-
ści kapitału podstawowego klasy I na potrzeby połączonego bufora kapitałowego jest osobnym 
czynnikiem mogącym doprowadzić do anulowania wypłaty odsetek wynikających z obligacji AT1.

5.	 Anulowanie	wypłaty	odsetek	ze	względu	na	dyskrecjonalne	uprawnienie	emitenta

Opisane powyżej przypadki stanowią okoliczności, w których anulowanie wypłaty odsetek 
wynikających z obligacji AT1 jest obligatoryjne. Dopiero wówczas, gdy określone w nich przesłanki 
nie zostaną spełnione, należy rozważyć anulowanie wypłaty odsetek ze względu na dyskrecjonalne 
uprawnienie emitenta. Jak wspomniano powyżej, emitentowi przysługują wszelkie uprawnienia 
do anulowania wypłaty odsetek zarówno przed datą wypłaty odsetek, jak i po niej. Można jednak 
wyobrazić sobie stan faktyczny, w którym obligatariuszom przysługiwać będzie roszczenie o wy-
płatę odsetek. Możliwość taką przewiduje przepis art. 440 ust. 2 pkt 9 prawa upadłościowego,17 
określający kolejność zaspokojenia zobowiązań zaliczanych do kapitału AT1, wraz z odsetkami 
oraz – co szczególnie istotne – kosztami egzekucyjnymi. Polski ustawodawca zdaje się zatem 
dopuszczać tym samym sytuację, w której na skutek niewykonania zobowiązania przez emitenta 
obligacji AT1, na wniosek obligatariusza zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko 
emitentowi.

16 Ustawa z dnia 5.08.2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym 
(t.j. DzU 2019, poz. 483 ze zm.); dalej: ustawa o nadzorze makroostrożnościowym.
17 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. DzU 2019, poz. 498 z późn. zm.); dalej: prawo upadłościowe. 
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6.	 Anulowanie	wypłaty	odsetek	ze	względu	na	MREL

Zgodnie z przepisem art. 45 BRRD18, instytucje finansowe zobowiązane są utrzymywać 
MREL w wysokości określonej przez organ ds. przymusowej restrukturyzacji (Jaworski i in., 2019, 
s. 97–105; Szcześniak, 2018, s. 189–196). Dyrektywa 2019/87919 wprowadza liczne zmiany 
w BRRD, w szczególności w kwestii MREL. Najistotniejszą zmianą wydaje się zastąpienie pier-
wotnego sposobu obliczania MREL (ułamek całkowitej wartości funduszy własnych i zobowiązań) 
sposobem używanym przy kalkulacji współczynnika kapitałowego na gruncie art. 92 CRR. Tym 
samym MREL stanowić będzie ułamek procentowy aktywów kwoty ekspozycji na ryzyko.

Co więcej, zgodnie z nowym przepisem art. 16a BRRD, dodanym właśnie na podstawie dy-
rektywy 2019/879, organ ds. przymusowej restrukturyzacji będzie mógł podjąć decyzję zakazującą 
emitentowi dokonywania wypłat m.in. z instrumentów CET1 oraz obligacji AT1, jeżeli spowodo-
wałoby to naruszenie wymogu MREL. Wymóg ten określa się mianem MREL-MDA lub M-MDA. 
Termin implementacji dyrektywy 2019/879 do prawa krajowego upływa w dniu 28 grudnia 2020 r. 
Formalnie zatem najpóźniej od tej daty – o ile oczywiście termin implementacji zostanie docho-
wany – polski organ ds. przymusowej restrukturyzacji (tj. Bankowy Fundusz Gwarancyjny) bę-
dzie formalnie uprawniony do nakładania zakazu wypłat odsetek wynikających z obligacji AT1 
ze względu na naruszenie wymogu MREL. Sam wymóg MREL wejdzie jednak w życie później 
niż pierwotnie planowano. Na gruncie dyrektywy 2019/879 dokonano również zmiany pierwotnej 
daty wejścia w życie wymogu MREL (1 stycznia 2023 r.).

Zgodnie z przepisem art. 45 BRRD w nowym brzmieniu, wejście w życie wymogu MREL 
nastąpi w dniu 1 stycznia 2024 r. Organ ds. przymusowej restrukturyzacji powinien jednak ustalić 
pośrednie poziomy docelowe wymogu MREL, obowiązujące począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r. 
Stopniowe wprowadzanie wymogu MREL ma na celu zapewnienie linearnego, co do zasady, przy-
rostu MREL w kierunku spełnienia wymogu MREL. Równocześnie jednak organ ds. przymusowej 
restrukturyzacji będzie mógł ustanowić również okres przejściowy obowiązywania wymogu MREL, 
który zakończy się po dniu 1 stycznia 2024 roku.

Podsumowując, należy stwierdzić że de lege lata Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej: BFG) 
nie posiada jeszcze uprawnienia do nakładania zakazu wypłat odsetek wynikających z obliga-
cji AT1. Uprawnienie to stanie się przedmiotowe wraz z początkiem obowiązywania wymogu 
MREL, w tym również w ewentualnym okresie przejściowym. Wówczas to naruszenie wymogu 
MREL będzie stanowić kolejną, autonomiczną przesłankę anulowania wypłaty odsetek wynika-
jących z obligacji AT1.

IV.	 Zagadnienia	podatkowe
Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT20, do przychodów nie zalicza się otrzy-

manych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych po-
życzek (kredytów). Wynika to ze zwrotnego charakteru pożyczek. Jak wskazano powyżej, odsetki 
18 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych 
oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG 
i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU 
oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. L 173 z 12.06.2014, s. 190–348).
19 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/879 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2014/59/UE w odniesieniu do zdolności 
do pokrycia strat i dokapitalizowania instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz dyrektywę 98/26/WE (Dz. Urz. L 150 z 7.06.2019, s. 296–344).
20 Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. DzU 2019, poz. 865, z późn. zm.); dalej: ustawa o CIT.
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z tytułu instrumentu AT1 mogą zostać wypłacone jedynie z zysku emitenta oraz innych pozycji 
bilansowych podlegających podziałowi. Z tego względu kwalifikacja wypłaty odsetek wynikających 
z obligacji AT1 jako odsetek w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT wzbudza wątpliwo-
ści. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 czerwca 2015 r.21 odsetki 
w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT to takie odsetki, których wartość można obliczyć 
poprzez proste pomożenie stopy procentowej przez wartość nominalną pożyczki. Równocześnie, 
koszt podatkowy nie może być uzależniony od wypracowania zysku. Należy podkreślić, że wartość 
odsetek wynikających z obligacji AT1 można obliczyć przy użyciu powyższej formuły, wypłata może 
zaś nastąpić z pozycji bilansowych innych niż zysk. Warto jednak zwrócić uwagę na doświadczenia 
innych państw UE, w których konieczne było wprowadzenie szczególnych rozwiązań prawnych 
w celu umożliwienia zakwalifikowania wypłaty odsetek wynikających z obligacji AT1 jako kosztu 
podatkowego (Day, 2015, s. 36).

Ewentualne uznanie wypłaty odsetek wynikających z obligacji AT1 za koszt podatkowy otwie-
ra drogę do rozważań na temat kwalifikacji podatkowej anulowania wypłaty kuponu. W pierwszej 
kolejności należy wskazać na przepis art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o CIT, zgodnie z którym 
zwolnienie z długu należy traktować jako przychód podatkowy podatnika (emitenta). Przywołany 
przepis przewiduje jednak wyjątki od tej zasady, zawierając odwołanie m.in. do przepis art. 12 
ust. 4 pkt 8 lit. d) ustawy o CIT. Przepis ten został dodany na podstawie przepisu art. 345 usta-
wy o BFG22 i wyłącza spod pojęcia przychodu kwoty stanowiące równowartość umorzonych 
zobowiązań, w tym również z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań zwią-
zane jest z przymusową restrukturyzacją w rozumieniu ustawy o BFG. Przymusowe umorzenie 
zobowiązania wynikającego z obligacji AT1 na podstawie przepisu art. 208 ust. 1 ustawy o BFG 
obejmować będzie zarówno zobowiązania z tytułu kapitału, jak i należnych odsetek (Szcześniak, 
2018, s. 171). W konsekwencji należy uznać, że specyficzna forma anulowania wypłaty odsetek, 
tj. przymusowe umorzenie obligacji AT1 w związku z przymusową restrukturyzacją na podstawie 
ustawy o BFG, nie będzie powodować powstania przychodu po stronie emitenta, wobec którego 
toczy się przymusowa restrukturyzacja. Powyższy wniosek znajduje również zastosowanie wzglę-
dem osobnego środka restrukturyzacji banku na podstawie ustawy o BFG, jakim jest przymusowe 
umorzenie lub konwersja instrumentów kapitałowych (Jaworski i in., s. 81–84). Pomiędzy tymi 
środkami nie zachodzą bowiem różnice, które uzasadniałyby ich odmienne traktowanie podatkowe. 
Tym samym ograniczenie stosowania przepisu art. 12 ust. 4 pkt 8 lit. d) ustawy o CIT jedynie do 
równowartości kwot uzyskanych na skutek przymusowej restrukturyzacji należy uznać za prze-
oczenie ustawodawcy. Równocześnie wątpliwym jest, aby zachodziły jakiekolwiek okoliczności, 
które uzasadniałyby odmienne traktowanie podatkowe anulowania wypłaty odsetek wynikają-
cych z obligacji AT1 na podstawie ustawy o BFG oraz anulowania wypłaty odsetek wynikających 
z obligacji AT1 ze względu na spełnienie się warunku przymusowego umorzenia lub konwersji, 
określonego w przepisie art. 52 ust. 1 lit. m) CRR. Zarówno bowiem przymusowe umorzenie (lub 
konwersja) dokonywane na mocy decyzji organu ds. przymusowej restrukturyzacji, jak i przy-
musowe umorzenie (lub konwersja) dokonywane na mocy postanowień warunków emisji służą 

21 Wyr. NSA z 3.06.2015, II FK 3272/14.
22 Ustawa z dnia 10.06.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji 
(DzU 2016, poz. 996 ze zm.); dalej: ustawa o BFG.
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w istocie temu samemu celowi, który można najogólniej określić jako ochronę stabilności systemu 
finansowego. W efekcie należy postulować wprowadzenie w ustawie o CIT przepisu szczególnego, 
na podstawie którego kwoty stanowiące równowartość zobowiązań wynikających z obligacji AT1, 
umorzonych na skutek anulowania wypłaty oprocentowania, również nie stanowiłyby przychodu 
emitenta. Powyższy wniosek odnosi się również do anulowania wypłaty odsetek wynikających 
z obligacji AT1. W tym przypadku po stronie emitenta dochodzi do takiego samego skutku eko-
nomicznego, jak przy zwolnieniu z długu ze względu na przymusowe umorzenie obligacji AT1 
na podstawie ustawy o BFG lub na podstawie spełnienia się warunku („zdarzenia inicjującego”), 
o którym mowa w przepisie art. 52 ust. 1 lit. m) CRR. 

V.	 Podsumowanie
Obligacje AT1 zostały stworzone w celu wypełnienia wymogów kapitałowych, przez co ich 

zdolność absorpcji strat została nieomal zrównana ze zdolnościami akcji zwykłych. Konstrukcja 
obligacji AT1 wyznaczona jest sztywnymi ramami regulacyjnymi określonymi w przepisach CRR, 
co uzasadnia pogląd, że przy tworzeniu obligacji AT1 to właśnie regulatorzy wcielili się w rolę 
inżynierów finansowych (de Spiegeleer i in., 2014, s. 8). Turbulencje na rynku obligacji AT1 na 
początku 2016 roku spowodowane były właśnie obawami co do braku możliwości wypłaty odsetek 
wynikających z obligacji AT1 przez Deutsche Bank z przyczyn regulacyjnych. Spadek cen dotknął 
wówczas zarówno obligacji AT1 tych emitentów, którzy faktycznie posiadali stosunkowo niewielkie 
możliwości wypłaty odsetek w kategoriach pozycji podlegających podziałowi czy maksymalnej 
kwoty podlegającej wypłacie, jak i obligacji AT1 tych emitentów, którzy posiadali w tym zakresie 
znacznie wyższe i bezpieczniejsze możliwości (Jaworski i in., 2019, s. 29–34). Największe ryzyko 
anulowania wypłaty odsetek wynikających z obligacji AT1 generują obecnie nie oportunistyczne 
zachowania zarządu emitenta, lecz czynniki regulacyjne. Anulowanie odsetek może bowiem na-
stąpić z powodu szeregu różnych opisanych powyżej okoliczności, które z kolei będą skutkiem 
sytuacji kapitałowej banku, analizowanej przez pryzmat całości wymogów kapitałowych nałożo-
nych na dany bank. 
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Zasady	zaskarżania	uchwał	zgromadzeń	obligatariuszy		
–	zagadnienia	wybrane

Spis	treści
I. Uwagi wstępne
II. Powództwo o uchylenie uchwały zgromadzenia obligatariuszy (art. 70 uo)
III. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy (art. 71 uo)
IV. Przekazanie informacji o uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności uchwały zgromadzenia 

obligatariuszy (art. 72 uo)
V. Rekapitulacja 

Streszczenie
W artykule omówiono podstawowe zasady zaskarżania uchwał zgromadzeń obligatariuszy. 
Problematyce tej nie poświęcono dotychczas wiele uwagi w piśmiennictwie prawniczym, a wszel-
kie spostrzeżenia z nią związane mają charakter wyłącznie przyczynkarski. Należy przyjąć, że 
ujęcie przedmiotowej problematyki z zastosowaniem mechanizmu „analogii”, tj. przez odwołanie 
do regulacji dotyczącej obszernie opisywanego w doktrynie prawa reżimu zaskarżania uchwał 
zgromadzeń udziałowców spółek kapitałowych, nie wyczerpuje tematu. Co więcej, jak się wydaje, 
takie podejście obarczone jest błędem metodologicznym. 
Artykuł podzielono na trzy zasadnicze części. Pierwsza dotyczy zaskarżania uchwał zgromadzeń 
obligatariuszy rażąco naruszających interesy obligatariuszy lub sprzecznych z dobrymi obycza-
jami. Dotknięte tego rodzaju wadami uchwały mogą zostać wzruszone w drodze powództwa 
o ich uchylenie, na podstawie przepisów art. 70 ustawy o obligacjach. Druga zasadnicza część 
artykułu dotyczy zaskarżania uchwał zgromadzeń obligatariuszy sprzecznych z ustawą, czemu 
służy powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały, wytaczane na podstawie przepisów art. 71 
ustawy o obligacjach. Trzecia część artykułu dotyczy obowiązku przekazania przez emitenta ob-
ligacji informacji o uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy 
sformułowanego w przepisie art. 72 ustawy o obligacjach. 

Słowa	kluczowe:	obligacje; zgromadzenie obligatariuszy; zaskarżanie uchwał zgromadzenia ob-
ligatariuszy; uchylenie uchwały zgromadzenia obligatariuszy; stwierdzenie nieważności uchwały 
zgromadzenia obligatariuszy.

JEL: K22, K29

* Doktor nauk prawnych; adwokat. 
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I.	Uwagi	wstępne
Instytucja zgromadzenia obligatariuszy jest stosunkowo nową instytucją, w istocie „przywróco-

ną” do polskiego prawa obligacji na mocy ustawy o obligacjach z 15 stycznia 2015 roku1. Instytucja 
ta była przewidziana wprost w przepisach ustawy z 30 czerwca 1939 r. – prawo o obligacjach2. 
W kolejnych aktach prawnych tworzących polskie prawo obligacyjne ustawodawca zrezygnował 
jednak z tej instytucji, wprowadzając ją dopiero w uo. W okresie, w którym ustawodawca nie 
przewidywał wprost zgromadzenia obligatariuszy, w praktyce obrotu tego rodzaju zgromadzenia 
odbywały się jednak, choć w żaden sposób nie były regulowane w prawie pozytywnym. Dla ce-
lów organizacji takich zgromadzeń często wykorzystywano regulacje zgromadzeń udziałowców 
znane z prawa spółek. De lege lata zgromadzenie obligatariuszy nie jest organem emitenta, 
a jedynie niestałym ciałem, o istnieniu (powołaniu) którego decyduje sam emitent w warunkach 
emisji. Zgromadzenie obligatariuszy jest zatem instytucją fakultatywną, która powinna być po-
strzegana jako mechanizm pozwalający modyfikować treść warunków emisji, scil. treść stosunku 
zobowiązaniowego łączącego emitenta z obligatariuszami (por. art. 7 ust. 1 uo). W myśl art. 46 uo 
zgromadzenie obligatariuszy stanowi reprezentację ogółu obligatariuszy uprawnionych z obligacji 
danej serii lub z obligacji objętych tym samym kodem w rozumieniu art. 55 ust. 2 ustawy o obro-
cie instrumentami finansowymi3. Zgromadzenie obligatariuszy podejmuje uchwały co do zasady 
wyłącznie dotyczące zmiany warunków emisji. Ustawodawca wskazuje precyzyjnie w przepisach 
art. 49 ust. 1 uo, czego mogą dotyczyć uchwały zgromadzenia obligatariuszy, wyodrębniając tzw. 
postanowienia kwalifikowane warunków emisji. Zaliczają się do nich m.in. wysokość lub sposób 
ustalania wysokości świadczeń wynikających z obligacji, w tym warunków wypłaty oprocentowa-
nia, oraz termin, miejsce lub sposób spełniania świadczeń z obligacji. Zgodnie z przepisem art. 46 
ust. 2 uo emitent może wskazać także inne, „niekwalifikowane”, postanowienia warunków emisji, 
których zmiana jest dopuszczalna na podstawie uchwały zgromadzenia obligatariuszy.

Przyjęta przez ustawodawcę koncepcja zgromadzenia obligatariuszy implikuje wniosek, że 
uchwały zgromadzenia odnoszą skutek wobec wszystkich obligatariuszy będących w zasięgu 
jego oddziaływania, tj. reprezentowanych przez to zgromadzenie w myśl przepisu art. 46 uo. 
Niezadowoleni z uchwał zgromadzenia obligatariusze mają dwa zasadnicze instrumenty zwalczania 
uchwał zgromadzenia: powództwo o uchylenie uchwały (art. 70 uo) oraz powództwo o stwierdzenie 
nieważności uchwały (art. 71 uo). Dla porządku należy dodać, że samo podjęcie przez zgroma-
dzenie obligatariuszy uchwały niekwestionowanej następnie przez uprawnionych obligatariuszy 
nie implikuje ipso iure zmiany warunków emisji. Zgodnie z przepisem art. 67 ust. 1 uo zmiana 
warunków emisji w sposób określony w uchwale zgromadzenia obligatariuszy dochodzi do skut-
ku (dopiero), jeżeli emitent wyrazi zgodę na taką zmianę. Emitent ma obowiązek opublikować na 
swojej stronie internetowej oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na zmianę warunków emisji 
w sposób określony w uchwale zgromadzenia obligatariuszy – w terminie siedmiu dni od dnia 
zakończenia tego zgromadzenia. Nieopublikowanie oświadczenia jest równoznaczne z brakiem 
zgody emitenta na zmiany warunków emisji w sposób określony w uchwale zgromadzenia (art. 67 
ust. 2 uo). 

1 Ustawa z 15.01.2015 r. o obligacjach (t.j. DzU 2018, poz. 483 ze zm.); dalej: uo. 
2 Ustawa z 30.06.1939 r. – Prawo o obligacjach (DzU Nr 58, poz. 379); dalej: po.
3 Ustawa z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (DzU 2018, poz. 2286 ze zm.). 
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Możliwość zaskarżania uchwał zgromadzenia obligatariuszy stanowi przejaw ograniczenia 
zasady rządów większości obligatariuszy w zakresie restrukturyzacji warunków emisji obligacji 
(Sójka, 2019, s. 227). Co do zasady, instytucja ta nabiera znaczenia („ożywa”) w przypadku wy-
rażenia przez emitenta zgody na zmianę warunków emisji, o której mowa w przepisach art. 67 
ust. 1 uo. Dopóki emitent nie zajął stanowiska w sprawie uchwały lub uchwał zgromadzenia lub 
dopóki nie upłynął przepisany termin na zajęcie tego stanowiska (art. 67 ust. 2 uo), instytucja 
zaskarżania uchwał – w trybie art. 70–71 uo – jest nieaktywna (pozostaje „uśpiona”). Wynika to 
z faktu nieskuteczności uchwał zgromadzenia obligatariuszy w przedmiocie zmian warunków emisji 
do czasu zajęcia stanowiska przez emitenta w przedmiocie zmian zainicjowanych przez zgro-
madzenie obligatariuszy na podstawie jego uchwał. Każda uchwała zgromadzenia obligatariuszy 
w sprawie zmiany konkretnych warunków emisji nabiera skuteczności i wchodzi do obrotu dopie-
ro po uzyskaniu aprobaty emitenta. To zaś sprawia, że emitent, który wszak nie bierze aktywnie 
udziału w procesie decyzyjnym zgromadzenia obligatariuszy – weryfikuje uchwały zgromadzenia 
we własnym zakresie, w trybie pozasądowym. 

Prawo kwestionowania	uchwał zgromadzenia obligatariuszy stanowi	indywidualny środek 
weryfikacji uchwał oraz indywidulany środek ochrony interesu każdego obligatariusza. Środek 
ten służy eliminacji z obrotu uchwał wadliwych, ma charakter kasatoryjny. Jako taki sprzyjać ma 
zatem bezpieczeństwu obrotu. Jednocześnie jednak wymaga podkreślenia, że nie jest to środek 
zapewniający ochronę absolutną. Po pierwsze, wymaga on – z istoty swojej – weryfikacji przez 
niezawisły sąd. Po drugie, ograniczenie w czasie możliwości skutecznego wnoszenia tego typu 
powództw pozwala „sanować” wadliwe uchwały, które mimo obiektywnej wadliwości po bezsku-
tecznym upływie terminów do ich zaskarżenia obowiązują z pełną skutecznością. Jego rola może 
być w praktyce analogiczna do znanych z przepisów k.s.h. środków ochrony mniejszościowych 
udziałowców spółek kapitałowych. 

Wola większości obligatariuszy jest zatem z jednej strony ograniczona wolą emitenta (art. 67 uo), 
z drugiej zaś – uzasadnionym interesem lub interesami obligatariuszy mniejszościowych. Tezie 
tej nie sprzeciwia się okoliczność, że obligatariusze, odmiennie niż wspólnicy spółki handlowej, 
nie stanowią programowo wspólnoty celów lub interesów (por. art. 3 k.s.h.). Przez obligatariuszy 
mniejszościowych, drobnych lub po prostu „mniejszość”, posiłkując się nomenklaturą wypracowa-
ną na tle regulacji prawa spółek, należy rozumieć obligatariuszy, których stan posiadania obligacji 
danej serii lub objętych tym samym kodem nie pozwala na wywieranie znaczącego wpływu na 
proces decyzyjny na zgromadzeniu obligatariuszy. Raz jeszcze należy podkreślić, że nie chodzi 
tutaj o wywieranie wpływu na emitenta, na prowadzenie spraw spółki-emitenta itd., obligacje są 
bowiem papierami wartościowymi o charakterze nieudziałowym, wierzytelnościowym. Nie jest to 
też „mniejszość kapitałowa” w znaczeniu przyjętym w prawie spółek, reprezentująca „wycinek” 
w kapitale zakładowym emitenta, choć mniejszościowi obligatariusze, podobnie jak np. mniejszoś-
ciowi akcjonariusze, mogą „głosować nogami” i pozbywać się obligacji w sytuacji niezadowolenia 
z polityki emitenta lub uchwał większości obligatariuszy. 

Na powyższą funkcję powództwa o uchylenie uchwały wskazano pośrednio w uzasadnie-
niu do projektu uo4 – powództwo to stanowi instrument zabezpieczający interesy obligatariuszy 

4 Uzasadnienie do projektu ustawy o obligacjach, Druk sejmowy nr 2735. Pozyskano z http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2735 (22.10.2019); 
dalej: uzasadnienie do projektu uo lub Uzasadnienie.
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mniejszościowych przed ewentualnymi nadużyciami ze strony zgromadzenia obligatariuszy5. 
Rozumieć przez to należy ochronę mniejszości przed rządami większości. Niezależnie od wska-
zanej rationis legi wymaga odnotowania, że prawo wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały 
może w praktyce stanowić instrument nadużyć wykorzystywany przez mniejszość, choć – jak 
się wydaje – na istotnie mniejszą skalę niż obserwuje się to na tle praktyki zaskarżania uchwał 
zgromadzeń udziałowców spółek kapitałowych. 

II.	Powództwo	o	uchylenie	uchwały	zgromadzenia	obligatariuszy	
(art.	70	uo)

Przepisy art. 70 uo dotyczą prawa obligatariuszy do zaskarżania uchwał zgromadzenia obli-
gatariuszy w trybie wniesienia powództwa o uchylenie uchwały zgromadzenia i zawierają normy 
imperatywne. Jak wskazano, jest to jeden z dwóch przewidzianych przez ustawodawcę trybów 
kwestionowania (podważania) uchwał zgromadzenia obligatariuszy w ogólności. Wybór trybu 
in casu uzależniony jest, co do zasady, od rodzaju (kategorii) wadliwości uchwały zgromadzenia 
obligatariuszy, jaką się zarzuca danej uchwale. 

Instytucja powództwa o uchylenie uchwały zgromadzenia miała swój funkcjonalny odpowiednik 
w przepisach art. 50 ust. 2–3 po. De lege lata przyjęty model zaskarżania uchwał zgromadzenia 
obligatariuszy przypomina raczej instytucję znaną z przepisów art. 249 oraz art. 422 kodeksu spó-
łek handlowych6. Dorobek doktryny i judykatury wykształcony na tle tych przepisów k.s.h. może 
być pomocny w procesie wykładni i stosowania regulacji art. 70 uo (oraz art. 71 uo). 

W przepisach art. 70 uo ustawodawca określił zasady wytaczania powództwa o uchylenie 
uchwały zgromadzenia obligatariuszy, w tym przesłanki oraz terminy pozwalające na skutecz-
nie wytoczenie takiego powództwa. Czynnie legitymowani (formalnie) do zaskarżenia uchwały 
zgromadzenia obligatariuszy są wyłącznie obligatariusze, o których mowa w przepisach art. 70 
ust. 2 uo, a ponadto zastawnicy i użytkownicy obligacji, o których mowa w przepisie art. 73 ust. 1 uo. 
A contrario czynnej legitymacji do zaskarżania uchwał zgromadzenia obligatariuszy nie mają: 
emitent, organy emitenta, poszczególni członkowie organów emitenta, ewentualnie inne osoby 
(podmioty). Brak czynnej legitymacji emitenta lub osób związanych z emitentem wynika z faktu, 
że ustawodawca wyposażył emitenta w indywidualny instrument swoistej weryfikacji uchwał przez 
pryzmat interesu emitenta. Instrumentem tym jest instytucja „zgody emitenta”, scil. obowiązek 
zajęcia przez emitenta swojego stanowiska w przedmiocie uchwał zgromadzenia obligatariuszy 
oraz nadanie milczeniu emitenta w tym zakresie znaczenia prawnego (brak zgody emitenta na 
zmiany warunków emisji określone w uchwałach zgromadzenia obligatariuszy jest równoznacz-
ny z brakiem zgody na te zmiany). Ustawodawca wychodzi zatem z założenia, że emitent sam 
jest w stanie zatroszczyć się o swoje interesy, bez ingerencji sądu, i czyni to w ten sposób, że za 
pośrednictwem zgody (art. 67 uo) nadaje uchwałom zgromadzenia ostateczną skuteczność albo 
je ostatecznie ubezskutecznia, definitywnie blokując ich wejście do obrotu. 

Do kręgu czynnie legitymowanych do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały należą:
1) obligatariusze (oraz zastawnicy lub użytkownicy obligacji) głosujący przeciwko uchwale, a po 

jej podjęciu żądający zaprotokołowania sprzeciwu. Powyższe implikuje wniosek, że co do 

5 Ibidem, s. 43.
6 Ustawa z 15.09.2000 r. – kodeks spółek handlowych (DzU 2019, poz. 505 ze zm.); dalej: k.s.h. 
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zasady skarżący musiał uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałą, którą zamierza zaskarżyć, 
oddać w tym głosowaniu ważny głos „przeciwko” uchwale oraz zażądać wpisania swojego 
sprzeciwu do protokołu zgromadzenia – w czasie do zamknięcia obrad tego zgromadzenia.	
Zgłoszenie sprzeciwu stanowi zatem element przesłanki warunkującej czynną legitymację 
danego obligatariusza do zaskarżenia uchwały.	Sprzeciw nie musi być umotywowany, nie-
mniej musi być sformułowany stanowczo i jednoznacznie, w sposób niebudzący wątpliwości;

2) obligatariusze bezzasadnie niedopuszczeni do uczestniczenia w zgromadzeniu obligatariu-
szy. Wytaczający powództwo obligatariusz (zastawnik lub użytkownik obligacji) musi zatem 
wykazać, że nie został dopuszczony do udziału w zgromadzeniu, ewentualnie do udziału 
w głosowaniu nad konkretną uchwałą oraz że takie działanie lub zaniechanie było bezzasadne. 
W praktyce przez bezzasadne niedopuszczenie do uczestniczenia w zgromadzeniu obliga-
tariuszy rozumie się m.in. niewpuszczenie na salę obrad zgromadzenia osoby uprawnionej 
do uczestniczenia, wskazanej na liście uprawnionych do uczestniczenia w zgromadzeniu, 
o której mowa w przepisach art. 56 uo, fizyczne niedopuszczenie do głosowania nad uchwałą 
osoby uprawnionej, odmowę uznania pełnomocnictwa do uczestniczenia w zgromadzeniu 
i wykonywania prawa głosu (np. przez nieuzasadnione kwestionowanie jego autentyczności). 
A contrario niedopuszczenie do uczestniczenia w zgromadzeniu może być zasadne, np. gdy 
w zgromadzeniu chce uczestniczyć osoba nieuprawniona i niezdolna do wykazania swojego 
rzekomego uprawnienia do uczestniczenia w obradach. O bezzasadnym niedopuszczeniu 
do uczestniczenia w zgromadzeniu obligatariuszy można mówić nie tylko wtedy, gdy nie do-
puszczono obligatariusza działającego osobiście, ale także wówczas, gdy do uczestniczenia 
w zgromadzeniu nie dopuszczono jego pełnomocnika lub innego przedstawiciela. W prakty-
ce może to oznaczać np. odmowę wpuszczenia pełnomocnika na salę obrad, wspomniane 
kwestionowanie pełnomocnictwa skutkujące odmową prawa uczestniczenia w obradach, 
usunięcie przedstawiciela z sali obrad, fizyczne uniemożliwianie wykonywania prawa głosu;

3) obligatariusze (oraz zastawnicy i użytkownicy obligacji), którzy nie byli obecni na zgromadze-
niu obligatariuszy w przypadku wadliwego zwołania zgromadzenia obligatariuszy lub podjęcia 
uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. Wadliwym zwołaniem zgromadzenia obli-
gatariuszy jest zwołanie go z naruszeniem przepisów art. 50–52 uo dotyczących zwoływania 
zgromadzeń lub konkretnych postanowień warunków emisji w tym zakresie, o ile nie pozo-
stają one w sprzeczności z przepisami uo (por. art. 47, art. 53 ust. 1 zd. 3 uo). W praktyce 
wadliwie zwołane zgromadzenie obligatariuszy to zgromadzenie zwołane w niewłaściwym 
trybie, w tym w niewłaściwy sposób/w niewłaściwej formie, zwołane przez nieuprawniony do 
tego podmiot, zwołane z naruszeniem terminu do jego zwołania, zwołane przez ogłoszenie 
o treści nieodpowiadającej wymaganiom określonym w uo. Redakcja przepisu art. 70 ust. 2 
pkt 3 uo nie pozostawia wątpliwości, że obecność na wadliwie zwołanym zgromadzeniu 
sanuje tę wadliwość w tym sensie, iż jeżeli mimo wadliwego zwołania obligatariusz zdołał 
uczestniczyć w jego obradach, traci on legitymację do zaskarżenia uchwały implikowaną 
wadliwością zwołania zgromadzenia. Ustawodawca wymaga bowiem wadliwości zwołania 
uniemożliwiającej obecność (czynny udział) na zgromadzeniu. Obligatariusz (zastawnik, 
użytkownik) nieobecny na zgromadzeniu, mimo jego niewadliwego zwołania, jest czynnie le-
gitymowany do zaskarżenia uchwały zgromadzenia podjętej w sprawie nieobjętej porządkiem 
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obrad. Ustawodawca stoi bowiem na stanowisku, że szczegółowy porządek obrad, wyma-
gany dla skutecznego zwołania zgromadzenia i zamieszczany w treści ogłoszenia o zwo-
łaniu zgromadzenia, determinuje decyzję o udziale w obradach zgromadzenia. Potwierdza 
to praktyka obrotu. Jeżeli zatem obligatariusz, na podstawie ogłoszonego porządku obrad 
planowanego zgromadzenia, uznał, że nie jest zainteresowany uczestniczeniem w jego ob-
radach, może czuć się zaskoczony podjęciem nieplanowanej uchwały, zwłaszcza gdy jest to 
uchwała subiektywnie dla niego istotna. Ochrona słusznych interesów takiego obligatariusza 
wymaga zatem przyznania legitymacji czynnej do zaskarżenia „niespodziewanej” uchwały. 
Należy przyjąć, że uchwały zgromadzenia wadliwie zwołanego podlegają zaskarżeniu, nie 
są natomiast uchwałami „nieistniejącymi”. 
Określenie przez ustawodawcę w przepisach art. 70 ust. 2 uo zasad nabywania legitymacji	

czynnej w omawianym zakresie koresponduje z charakterem zgromadzenia obligatariuszy jako 
reprezentacji ogółu obligatariuszy w rozumieniu art. 46 uo. Co więcej, implikuje wniosek, że legi-
tymacja czynna do zaskarżania uchwał zgromadzenia nie przysługuje każdemu bezwarunkowo, 
ale jest uzależniona od spełnienia wstępnych założeń przesądzających jednocześnie wstępnie 
interes danego obligatariusza (zastawnika, użytkownika obligacji) w zaskarżeniu konkretnej uchwały 
zgromadzenia. Jest to jeden ze sposobów na limitowanie zasięgu instytucji wzruszania uchwał 
zgromadzenia obligatariuszy (podważania woli większości). Drugim sposobem jest określenie 
przez ustawodawcę przesłanek skutecznego zaskarżenia uchwały powództwem o jej uchylenie. 

Legitymacja czynna do zaskarżenia uchwały zgromadzenia obligatariuszy wymaga posiadania 
statusu obligatariusza (zastawnika, użytkownika obligacji) w dacie wytaczania	powództwa oraz 
w dacie zamknięcia rozprawy.	Należy uznać, że w wyjątkowych przypadkach były obligatariusz 
zachowuje legitymację do zaskarżenia uchwały, jeżeli uchwała dotyczy jego praw majątkowych.

W przepisie art. 70 ust. 1 uo ustawodawca wskazał, kiedy	uchwała zgromadzenia obligata-
riusza może być uznana za wadliwą w stopniu uzasadniającym jej uchylenie. Uchwała zgroma-
dzenia obligatariuszy jest wadliwa, gdy rażąco narusza interesy obligatariuszy lub jest sprzeczna 
z dobrymi obyczajami. Redakcja tego przepisu pozwala na wniosek, że wystarczające dla sku-
tecznego zaskarżenia uchwały zgromadzenia jest wystąpienie jednej z	dwóch wskazanych w usta-
wie przesłanek. Wniosek ten uprawnia posłużenie się przez ustawodawcę alternatywą zwykłą 
(spójnikiem „lub”). Nie jest jednak wykluczone, że konkretna uchwała będzie jednocześnie tego 
rodzaju, że rażąco naruszając interesy obligatariuszy, naruszy dobre obyczaje. Co więcej, należy 
uznać, że z istoty swojej, co do zasady każda uchwała rażąco naruszająca interesy obligatariuszy 
jest jednocześnie sprzeczna z dobrymi obyczajami (Sójka, 2019, s. 230). W pozwie dotyczącym 
zaskarżenia uchwały należy precyzyjnie wskazać, na czym w ocenie powoda polega rażące 
naruszenie interesów obligatariuszy (obligatariusza), które interesy zostały naruszone lub które 
dobre obyczaje zostały naruszone. Klauzula generalna „dobrych obyczajów” należy do podstawo-
wych klauzul generalnych w prawie prywatnym. Dobre obyczaje pozwalają na dokonywanie ocen 
zachowań, ich wartościowanie, z perspektywy kryteriów i wartości powszechnie aprobowanych 
w społeczeństwie i w obrocie (Kopaczyńska-Pieczniak, 2016, s. 93).

Na tle przepisów art. 70 uo mniej doniosłe wydają się rozważania doktryny prawa spółek do-
tyczące tego czy inherentnym elementem wystąpienia przesłanki rażącego naruszenia interesów 
obligatariuszy jest istnienie subiektywnego „zamiaru” (woli) naruszenia interesów obligatariuszy. 
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Powyższe wynika z różnic w określeniu przez ustawodawcę przesłanek zaskarżenia uchwały, 
która w myśl regulacji uo nie musi „mieć na celu pokrzywdzenia” obligatariusza. Wydaje się, że na 
potrzeby wykładni i stosowania przepisów art. 70 uo zasadne jest uznanie, iż	„zamiar” naruszenia 
interesów obligatariuszy nie musiał istnieć na etapie podejmowania uchwały przez zgromadze-
nie, zwłaszcza wobec faktu, że trudno może być z reguły zidentyfikować i przypisać konkretny 
zamiar relatywnie luźno powiązanej zbiorowości obligatariuszy. Dla oceny uchwały zgromadze-
nia obligatariuszy relewantne będzie zatem ustalenie, czy potencjalny skutek uchwały, scil. jej 
wykonanie,	doprowadziło lub obiektywnie może doprowadzić do rażącego naruszenia interesów 
obligatariuszy. Prawnej relewancji upatrywać zatem należy nie tyle w zamierzonym celu uchwały, 
ale przede wszystkim w jej konsekwencjach – skutkach potencjalnych lub już wywołanych (Sójka, 
2019, s. 231).

Mimo że ustawodawca posłużył się w przepisie art. 70 ust. 1 uo kategorią „interesów obliga-
tariuszy” w liczbie mnogiej, należy uznać – przez wzgląd na charakter powództwa jako indywidual-
nego środka ochrony – że prawną relewancją odznacza się już interes jednego obligatariusza, o ile 
zasługuje on na ochronę (jest słuszny, uzasadniony). Ustawodawca nie chroni bowiem wszelkich 
interesów obligatariuszy, zwłaszcza że tworzą oni zbiorowość wierzycieli emitenta z własnego 
wyboru. Jak trafnie wskazano w doktrynie, ocena czy konkretna uchwała zgromadzenia obliga-
tariuszy narusza interesy obligatariuszy lub dobre obyczaje wymaga zbadania treści uchwały, 
okoliczności jej podjęcia oraz ekonomicznych skutków uchwały dla obligatariuszy (Sójka, 2019, 
s. 231). Uchwała musi zatem „rażąco” naruszać interesy obligatariuszy, nie zaś wiązać się jedynie 
z każdym pogorszeniem ich sytuacji w stosunku do stanu sprzed podjęcia uchwały. Wynika to 
z faktu, że zmiana warunków emisji w praktyce z reguły wiąże się ze zmianami dla obligatariuszy, 
które pogarszają ich sytuację względem emitenta (Sójka, 2019, s. 230–231). Rażące naruszenie 
interesów obligatariuszy jest niewątpliwe, nadmierne, niewspółmierne i po prostu nieakceptowal-
ne w świetle dobrych obyczajów. 

Przez dobre obyczaje, o których mowa w przepisie art. 70 ust. 1 uo, należy rozumieć ogólne 
reguły uczciwości kupieckiej, reguły przyzwoitego zachowania się. Są to ogólnie przyjęte i po-
wszechnie akceptowane reguły uczciwego i lojalnego postępowania, znane i respektowane przez 
ogół uczestników obrotu (Woźniak, 2015, s. 204). Powołanie się na dobre obyczaje w pozwie 
dotyczącym zaskarżenia uchwały zgromadzenia obligatariuszy wymaga wskazania konkretnych 
powszechnie aprobowanych zasad postępowania, które zostały naruszone treścią	konkretnej 
uchwały	(np. w zakresie standardów uczciwości, reguł racjonalnego lub etycznego postępowania, 
przyjętych zasad rynkowych) oraz sposobu, w jaki miało dojść do ich naruszenia w zaskarżonej 
uchwale/zaskarżoną uchwałą (Opalski i Pabis, 2016, s. 623). Innymi słowy, chodzi o wykazanie, 
dlaczego uchwała może być uznana za nieetyczną w obrocie handlowym (Opalski i Pabis, 2016, 
s. 622), na rynku kapitałowym. Pojemność klauzuli generalnej dobrych obyczajów uelastycznia 
zasady formułowania żądania pozwu o uchylenie uchwały, w przeciwieństwie do pozwu o stwier-
dzenie nieważności uchwały. 

Nie budzi wątpliwości, że ciężar wykazania ww. okoliczności, tj. przesłanek wytoczenia 
powództwa, spoczywa na powodzie (art. 6 k.c.7). W tym zakresie ustawodawca nie wprowadził 
żadnych odstępstw od ogólnej zasady rozkładu ciężaru dowodu. 
7 Ustawa z 23.04.1964 r. – kodeks cywilny (DzU 2019, poz. 1145); dalej: k.c.
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Biernie legitymowanym w przypadku powództwa o uchylenie uchwały jest wyłącznie emi-
tent.	Powództwo przeciwko emitentowi wytacza się przed sądem właściwym miejscowo według 
siedziby emitenta. Wobec braku regulacji szczególnej, w tym dotyczącej właściwości wyłącznej 
sądu, dopuszczalne jest odmiennie określenie właściwości sądu w warunkach emisji (Kuźnicka 
i Marczuk, 2019, s. 424). Sądem rzeczowo właściwym do rozpoznania tego rodzaju powództwa 
jest sąd rejonowy albo sąd okręgowy – w zależności od wartości przedmiotu sporu, stosownie 
do przepisów art. 16 § 1 oraz art. 17 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego8. Z uwagi na fakt, 
że zgromadzenie obligatariuszy nie jest organem osoby prawnej lub ułomnej osoby prawnej, 
przepisy art. 17 pkt 42 k.p.c. nie mają zastosowania do zaskarżania uchwał zgromadzeń obliga-
tariuszy. Kwestia charakteru roszczeń dochodzonych w ramach powództwa o uchylenie uchwały 
zgromadzenia obligatariuszy (oraz o stwierdzenie nieważności takiej uchwały) może budzić wąt-
pliwości. Zagadnienie to jest niejednolicie ujmowane w doktrynie prawa spółek, na tle problema-
tyki zaskarżania uchwał zgromadzeń udziałowców spółek kapitałowych. Należy jednak uznać, że 
roszczenia obligatariuszy dochodzone w trybie przepisów art. 70–71 uo nakierowane są zawsze 
na ochronę interesów majątkowych powodów. Innymi słowy, tego rodzaju powództwa służą do-
chodzeniu roszczeń majątkowych. Wniosek ten pośrednio implikuje charakter instytucji zgroma-
dzenia obligatariuszy, jego rola oraz zakres kompetencji (por. art. 49 uo). Uchwały zgromadzenia 
obligatariuszy służą wszak co do zasady restrukturyzacji warunków emisji, tj. restrukturyzacji 
zadłużenia emitenta wynikającego z obligacji. Jako takie mogą być inicjowane przez emitenta, 
zwołującego zgromadzenie (art. 50 uo) i w większości przypadków ex definitione osłabiają pozy-
cję majątkową	obligatariuszy, np. gdy dotyczą obniżenia oprocentowania obligacji, przesunięcia 
w czasie terminu wykupu obligacji itp. (Sójka, 2019, s. 230–231). Majątkowy charakter roszcze-
nia implikuje obowiązek powoda wskazania w pozwie wartości przedmiotu sporu – stosownie do 
przepisu art. 187 § 1 pkt 1 k.p.c. 

Skutkiem uwzględnienia przez sąd powództwa o uchylenie	uchwały zgromadzenia	obligata-
riuszy jest jej	unieważnienie przez sąd. Ustawodawca przyjął zatem w tym zakresie konstrukcję 
swoistej nieważności względnej czynności prawnej (uchwały). Przepisany skutek nastąpi dopiero 
po zaskarżeniu uchwały przez czynnie legitymowany podmiot. Do czasu wydania prawomocnego 
wyroku w przedmiocie uchylenia uchwały zaskarżona uchwała pozostaje w mocy i jest ważna.	
Oznacza to, że do czasu prawomocnego uchylenia zaskarżonej uchwały zgromadzenia obliga-
tariuszy uchwała nie może być uznawaną za wadliwą. Wiąże ona emitenta oraz obligatariuszy 
i powinna być wykonywana, o ile nie doszło do zabezpieczenia powództwa w sposób uniemoż-
liwiający lub ograniczający jej wykonywanie. Nie przeczy temu okoliczność, że regulacji art. 70 
ust. 5 uo nie towarzyszy regulacja na wzór przepisu art. 423 § 1 zd. 2 k.s.h. Prawomocny wyrok 
uchylający wadliwą uchwałę wywołuje skutek ex tunc – uchwała uchylona przestaje wywoływać 
skutki nie tylko na przyszłość, lecz także upadają skutki uchwały wywołane w przeszłości. Taki 
prawomocny wyrok ma zatem charakter konstytutywny (Sójka, 2019, s. 232).

Jednocześnie wymaga podkreślenia, że w przepisach uo nie przewidziano regulacji na wy-
padek wytoczenia oczywiście bezzasadnego powództwa o uchylenie uchwały zgromadzenia obli-
gatariuszy, zbliżonej do przepisów art. 423 § 2 k.s.h. Bezspornie jednak nie sposób nie uznać, że 

8 Ustawa z 17.11.1964 r. – kodeks postępowania cywilnego (DzU 2019, poz. 1460 ze zm.); dalej: k.p.c. 
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wytoczenie takiego oczywiście bezzasadnego powództwa może skutkować odpowiedzialnością 
odszkodowawczą na zasadach ogólnych. 

W przepisach art. 70 ust. 3–4 uo ustawodawca określił	terminy zawite,	których zachowanie wa-
runkuje skuteczne zaskarżenie uchwały zgromadzenia obligatariuszy. Terminy te są zróżnicowane, 
criterium divsionis stanowi zaś formuła (miejsce) obrotu obligacjami, których dotyczy zaskarżona 
uchwała zgromadzenia obligatariuszy. W przypadku obligacji znajdujących się w obrocie prywat-
nym termin do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały wynosi miesiąc od dnia otrzymania 
wiadomości o uchwale (tj. powzięcia wiedzy o podjęciu uchwały oraz o jej treści) oraz nie więcej 
niż sześć miesięcy od dnia podjęcia uchwały (termin maksymalny). W przypadku obligacji dopusz-
czonych do obrotu	na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu 
termin na wytoczenie powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie 
dłużej jednak niż trzy miesiące od dnia podjęcia uchwały (termin maksymalny). Irrelewantny jest 
sposób powzięcia wiedzy o uchwale oraz o jej treści, niemniej do powoda należy wykazanie go 
(art. 6 k.c.) (Krzyżykowska, Piskorz, Stępień i Szpytka, 2015, s. 192).

Na potrzeby ustalenia okoliczności „otrzymania wiadomości o uchwale” nie sposób przyjąć 
istnienia obowiązku emitenta do indywidualnego zawiadomienia o treści poszczególnych uchwał 
każdego obligatariusza. Relewantne jest powzięcie takiej wiedzy przez obligatariusza w każdy 
sposób pozwalający na zapoznanie się z jej treścią, chociaż – co wymaga podkreślenia – ustawo-
dawca nie wymaga explicite znajomości treści uchwały. Dostateczne jest zatem powzięcie wiedzy 
o uchwale także przypadkowo, od osób postronnych. Rzecz jasna, okoliczność ta wymaga dowo-
dzenia, a zatem rozważania o dopuszczalności wszelkich dróg powzięcia takiej wiedzy mogą mieć 
w praktyce znaczenie wyłącznie teoretyczne. Jeżeli obligatariusz był obecny na zgromadzeniu, 
na którym podjęto daną uchwalę, termin do jej zaskarżenia dla tego obligatariusza liczy się od 
dnia podjęcia tej uchwały (rozstrzyga czas odbycia zgromadzenia). 

Zastrzeżenie dwóch, w istocie niezależnych, terminów – minimalnego (podstawowego) i mak-
symalnego (granicznego) – pozwalających na skuteczne zaskarżenie uchwały należy rozumieć 
w ten sposób, że upływ jednego z tych terminów zamyka drogę do skutecznego wytoczenia po-
wództwa. Aktualne jest stanowisko zaprezentowane jeszcze pod rządami k.h., zgodnie z którym 
formuła „nie później, niż w ciągu roku od daty powzięcia uchwały” (lub o podobnej konstrukcji) im-
plikuje wniosek, że nie można wytoczyć powództwa po upływie roku, choćby wiadomość o uchwale 
podjęto po upływie roku od jej podjęcia (Allerhand, 1995, s. 218; Pabis, 2018, s. 520–521). 

Bezskuteczny upływ zakreślonych przez ustawodawcę terminów skutkuje wygaśnięciem legi-
tymacji do zaskarżenia uchwały w trybie przepisów art. 70 uo. Po upływie tych terminów uchwała 
staje się częścią obrotu prawnego i jej wzruszenie nie jest możliwe. Początek biegu wskazanych 
terminów określa dzień faktycznego podjęcia konkretnej uchwały, nie zaś np. dzień zamknięcia 
obrad danego zgromadzenia, dzień podpisania protokołu zgromadzenia, dzień wyrażenia przez 
emitenta zgody na treść tej uchwały – i to niezależnie od tego, że z dniem wyrażenia przez emi-
tenta zgody uchwała wywołuje skutki prawne (art. 67 ust. 1 uo). 

Zróżnicowanie terminów do zaskarżenia uchwał w zależności od rynku, na którym znajdują 
się obligacje, nie jest przypadkowe. Konstrukcję tę przyjęto w przepisach k.s.h. na potrzeby za-
skarżania uchwał walnych zgromadzeń, zastrzegając terminy dłuższe w przypadku spółek nie-
publicznych oraz terminy krótsze w przypadku spółek publicznych (por. art. 424 k.s.h.). Wynika to 
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z faktu, że dynamika obrotu na rynku publicznym jest co do zasady wyższa niż poza nim, zatem 
stan niepewności związany z możliwością zaskarżenia uchwały zgromadzenia (obligatariuszy, ak-
cjonariuszy) nie powinien utrzymywać się zbyt długo. Nieograniczone lub nadmierne przedłużanie 
tego stanu niepewności dotyczącego danej uchwały bez wątpienia osłabiałoby pewność obrotu. 

Stosownie do ogólnej regulacji art. 110 k.c. wszystkie terminy określone w przepisach art. 70 
uo (oraz art. 71 uo) oblicza się zgodnie z przepisami k.c., w szczególności – art. 112 k.c. Zakreślony 
przez ustawodawcę termin kończy się zatem w każdym przypadku z upływem dnia, który odpowia-
da początkowemu dniowi terminu, a gdy takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim 
dniu tego miesiąca. W tym kontekście bezsporne jest, że dla obliczenia terminu miesięcznego 
nie można przyjąć, iż w każdym wypadku wynosi on trzydzieści dni. 

Terminy minimalne określone w przepisach art. 70 ust. 3–4 uo (a także w art. 71 ust. 2–3 uo) 
liczone są od dnia	otrzymania wiadomości o uchwale. Należy przez to rozumieć dzień (datę) 
powzięcia wiedzy o podjęciu określonej uchwały oraz o jej treści.	Nieznajomość treści uchwały 
uniemożliwia jej ocenę z punktu zgodności	z ustawą, a tym samym uniemożliwia jej zaskarżenie. 
Jak wspomniano, należy przyjąć, że wiedza o uchwale oraz o jej treści może być powzięta w do-
wolny sposób, z dowolnych źródeł, niemniej w pozwie należy wykazać, w jaki sposób tę wiedzę 
się powzięło oraz w jakim terminie. Terminy maksymalne na wytoczenie powództwa, określone 
w przepisach art. 70 ust. 3–4 uo (oraz w art. 71 ust. 2–3 uo) liczone są od dnia podjęcia uchwały. 
Przez dzień podjęcia uchwały należy rozumieć wyłącznie dzień, w którym nastąpiło głosowanie 
nad uchwałą zgromadzenia obligatariuszy oraz ustalenie wyniku tego głosowania, które pozwoli-
ło na uznanie, że uchwałę	podjęto. Dniem podjęcia uchwały nie jest zatem inny dzień, np. dzień 
podpisania protokołu zgromadzenia, na którym te uchwałę podjęto, dzień złożenia przez emitenta 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na zmiany warunków emisji określone w uchwale zgromadzenia 
(art. 67 ust. 1 uo) itp. 

W przepisie art. 70 ust. 5 uo ustawodawca przesądził, że wytoczenie powództwa o uchylenie 
uchwały zgromadzenia obligatariuszy nie wstrzymuje wykonania zaskarżonej uchwały. Możliwe 
jest jednak złożenie wniosku o zabezpieczenie powództwa i w ramach zabezpieczenia wskaza-
nie sposobu zabezpieczenia, który ograniczy potencjalnie negatywne skutki wykonania uchwały 
– nie wyłączając wstrzymania wykonania uchwały, o ile jest to uzasadnione interesem prawnym 
wnioskodawcy/powoda (art. 730 i n. k.p.c.) (Krzyżykowska i in., 2015, s. 193).

Należy podkreślić, że naruszenie w uchwale zgromadzenia obligatariuszy postanowień wa-
runków emisji	w taki sposób, że dochodzi do rażącego naruszenia interesów obligatariuszy lub 
naruszenia dobrych obyczajów, uzasadnia wytoczenie powództwa w trybie przepisów art. 70 uo. 

Mimo że nie wynika to wprost z przepisów uo, odmiennie niż w przypadku regulacji zaskarża-
nia uchwał zgromadzeń udziałowców spółek kapitałowych (por. np. art. 427 k.s.h), należy uznać, 
iż prawomocny wyrok uchylający uchwałę zgromadzenia obligatariuszy lub stwierdzający jej 
nieważność wywołuje skutek w stosunkach między emitentem oraz wszystkimi obligatariuszami 
(uprawnionymi z obligacji danej serii lub uprawnionymi z obligacji objętych tych samym kodem). 
Wniosek ten uzasadnia implicite obowiązek nałożony na emitenta w przepisie art. 72 uo. Wniosek 
przeciwny byłby trudny do zaakceptowania w świetle istoty uchwały zgromadzenia obligatariuszy 
jako reprezentacji ogółu obligatariuszy wobec emitenta. Ustawodawca nie wprowadził jednak do 
przepisów uo regulacji na wzór przepisu art. 52 po, w myśl którego wyrok uchylający uchwałę 
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zgromadzenia właścicieli obligatariuszy miał moc obowiązującą w stosunku do wszystkich właś-
cicieli danej emisji, co ocenić należy negatywnie. 

III.	Powództwo	o	stwierdzenie	nieważności	uchwały	
zgromadzenia	obligatariuszy	(art.	71	uo)

Regulacja przepisów art. 71 uo uzupełnia regulację art. 70 uo. Regulacja ta również zawiera 
normy imperatywne. Z uwagi na podobieństwo trybu zaskarżania uchwały zgromadzenia obligata-
riuszy na podstawie przepisów art. 71 uo w stosunku do całościowego trybu wzruszania uchwały 
na podstawie przepisów art. 70 uo, szereg uwag poczynionych na tle art. 70 uo zachowuje aktu-
alność na tle regulacji art. 71 uo. Należy przyjąć, że ukształtowanie reżimu zaskarżania uchwał 
zgromadzenia obligatariuszy w przepisach art. 70–71 uo jest kompleksowe	i wyczerpujące i nie 
daje w szczególności podstaw do wyróżniania kategorii tzw. uchwał nieistniejących, zwłaszcza 
w przypadkach naruszenia przepisów dotyczących konstytuowania się zgromadzenia obligata-
riuszy. Ewentualne dochodzenie ustalenia istnienia lub nieistnienia uchwały zgromadzenia ob-
ligatariuszy możliwe jest zatem wyłącznie na podstawie przepisu art. 189 k.p.c.	– analogicznie 
do przypadku uchwał zgromadzeń udziałowców spółek handlowych. Nie budzi wątpliwości, że 
regulacja art. 70–71 uo znajdzie zastosowanie wyłącznie na potrzeby zaskarżania uchwał zgro-
madzenia obligatariuszy, na które emitent wyraził zgodę. 

Należy przyjąć, że uchwała zgromadzenia obligatariuszy sprzeczna z ustawą jest od początku 
nieważna, a celem powództwa o stwierdzenie jej nieważności jest jedynie	urzędowe poświad-
czenie tego faktu. Innymi słowy, wyrok sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały 
zgromadzenia obligatariuszy jedynie stwierdza (potwierdza) nieważność uchwały zgromadzenia 
obligatariuszy albo stwierdza (potwierdza) jej ważność – w razie oddalenia przez sąd powódz-
twa. Orzeczenie tego rodzaju ma zatem charakter deklaratoryjny. Wniosek ten uprawnia redakcja 
przepisu art. 71 ust. 1 uo, choć nie jest on jednolicie formułowany w doktrynie. 

Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że na tle regulacji art. 252 oraz art. 425 k.s.h. 
w doktrynie prawa spółek prezentowane są zróżnicowane poglądy dotyczące charakteru prawnego 
sankcji nieważności uchwały zgromadzenia udziałowców spółki kapitałowej. Poglądy te nie tracą 
na aktualności w kontekście regulacji art. 71 uo. Zgodnie z jednym z dominujących poglądów 
ustawodawca przyjął w przepisach art. 252 oraz art. 425 k.s.h. koncepcję sankcji bezwzględnej	
nieważności uchwały (Kidyba, 2014, s. 1185; Rodzynkiewicz, 2013, s. 473). Zgodnie z drugim 
z dominujących poglądów ustawodawca przyjął konstrukcję sankcji nieważności względnej (tj. wzru-
szalności uchwały)9. Koncepcja nieważności względnej broniona jest z uwagi m.in. na zamknięty 
krąg podmiotów czynnie legitymowanych do zaskarżenia uchwały, przyjęcie terminów zawitych 
do wytoczenia powództwa, skutki prawne wydania wyroku stwierdzającego nieważność uchwały.

Najbardziej adekwatna w świetle przepisów art. 71 uo oraz w świetle ogólnego założenia 
dotyczącego tej regulacji zaprezentowanego w uzasadnieniu do projektu uo wydaje się – mimo 
pewnych zastrzeżeń – koncepcja uchwały zgromadzenia obligatariuszy sprzecznej z ustawą 
jako uchwały nieważnej z mocy	prawa (ex lege, ab initio). W istocie bowiem wydanie prawomoc-
nego wyroku stwierdzającego nieważność uchwały zgromadzenia obligatariuszy nie warunkuje 

9 Wyr. SN z 13.02.2004 r., II CK 438/02 (OSP 2005, Nr 6, poz. 53); uchwała SN(7) z 18.09.2013 r., III CZP 13/13 (OSNC 2014, Nr 3, poz. 23). 
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możliwości powoływania się skutecznie na nieważność uchwały. Na nieważność uchwały zgroma-
dzenia obligatariuszy może powołać się każdy, w dowolnym czasie, niezależnie od wcześniejszego 
uzyskania prawomocnego orzeczenia stwierdzającego nieważność uchwały. Raz jeszcze należy 
podkreślić, że pogląd niniejszy opiera się na językowej wykładni przepisu art. 71 ust. 1 uo oraz na 
wyraźnie zakomunikowanym zamiarze projektodawcy zawartym w uzasadnieniu do projektu uo. 

Za sporną kwestię może być także uznane przesądzenie czy wyrok stwierdzający nieważ-
ność uchwały wywołuje skutek ex tunc, czy też ex nunc. Wydaje się, w świetle redakcji przepisów 
art. 71 uo oraz w szczególności w świetle uzasadnienia do projektu uo, że intencją ustawodawcy 
było przyjęcie skutku na przyszłość wyroku stwierdzającego nieważność uchwały zgromadzenia 
obligatariuszy (ex nunc). Wyrok ten potwierdzać ma bowiem jedynie stan prawny związany z ist-
niejącą ab initio nieważnością uchwały zgromadzenia obligatariuszy. Wyrok taki zatem nie kreuje 
(nie konstytuuje) nowego stanu prawnego, ale potwierdza na przyszłość, od dnia uzyskania pra-
womocności, istniejący stan nieważności uchwały. Innymi słowy, wyrok nie niweczy uchwały ex 
tunc, zgodnie bowiem z intencją ustawodawcy nieważność uchwały istnieje ab initio, natomiast 
nieważna uchwała nie wywołuje skutków prawnych. Rozwiązanie to budzi jednak wątpliwości inter-
pretacyjne jako sprzeczne wewnętrznie. Istnieją podstawy do upatrywania tutaj sankcji względnej 
nieważności, a zatem wzruszalności uchwały.

Z uwagi na specyficzne, węższe ujęcie podstaw stwierdzenia nieważności uchwały zgroma-
dzenia obligatariuszy w przepisie art. 71 ust. 1 uo w porównaniu z regulacją ogólnej bezwzględnej 
nieważności w przepisach art. 58 k.c., należy przyjąć, że w przepisie art. 71 ust. 1 uo mamy do 
czynienia z sankcją nieważności sui generis, tj. swoiście unormowanej i wymykającej się klasycznej 
koncepcji bezwzględnej nieważności, o której mowa przede wszystkim w przepisach art. 58 k.c. 
Przepisy art. 71 uo stanowią zatem samodzielną	podstawę (stwierdzenia) nieważności uchwały 
zgromadzenia obligatariuszy. 

Analogicznie do przypadku	regulacji art. 70 uo, w przepisach art. 71 uo określono	krąg le-
gitymowanych oraz terminy do skutecznego wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności 
uchwały zgromadzenia obligatariuszy. 

Przesłanką (podstawą)	wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały zgroma-
dzenia obligatariuszy jest sprzeczność uchwały z ustawą. Ustawodawca sformułował wyłącznie 
jedną merytoryczną przesłankę i jednocześnie podstawę dla wytoczenia powództwa o stwierdze-
nie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy. De lege lata rozwiązanie to jest wzorowa-
ne na regulacji art. 252 zd. 1 oraz art. 425 zd.1 k.s.h. „Sprzeczność z ustawą” należy rozumieć 
szeroko, jako sprzeczność z jakąkolwiek normą prawną określoną w akcie prawnym rangi usta-
wowej lub wyższej. Ustawodawca nie ogranicza rozumienia sprzeczności z ustawą wyłącznie 
do norm określonych w przepisach uo. Sprzeczność z ustawą to zatem sprzeczność z normami 
prawnymi określonymi w źródłach prawa powszechnie	obowiązującego,	w szczególności tych,	
o których mowa w przepisie art. 87 ust. 1 Konstytucji10. Do relewantnych na tle przepisu art. 71 
ust. 1 uo źródeł prawa należą co do zasady: wszystkie ustawy, w tym ustawa zasadnicza, oraz 
ratyfikowane umowy międzynarodowe, a ponadto akty normatywne podlegające bezpośredniemu 
stosowaniu wydane przez organizacje międzynarodowe (zob. art. 90 Konstytucji). Co do zasady 
należy zatem wykluczyć z kręgu takich relewantnych aktów prawnych akty prawa miejscowego. 
10 Ustawa z 2.04.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (DzU Nr 78, poz. 483); dalej: Konstytucja. 
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Kwestia relewancji rozporządzeń na potrzeby rozumienia „sprzeczności z ustawą” nie jest ujmo-
wana w doktrynie jednolicie. Wydaje się, że rozporządzenia wydane na podstawie ustawy nale-
żą do aktów prawnych relewantnych w świetle regulacji art. 71 uo jako akty prawa powszechnie 
obowiązującego. W istocie bowiem pojęcie „ustawy” nie musi być tutaj rozumiane dosłownie, ale 
raczej jako zbiorcza kategoria aktów prawa powszechnego. 

Lege non distinguende należy zatem przyjąć, że relewantna w świetle komentowanego prze-
pisu jest sprzeczność uchwały zgromadzenia obligatariuszy z normami imperatywnymi, z normami 
semiimperatywnymi oraz z normami dyspozytywnymi. 

Sporne może być przesądzenie czy przez sprzeczność z ustawą, o której mowa w przepi-
sie art. 71 ust. 1 uo, należy rozumieć wyłącznie sprzeczność z normami-regułami, czy również 
sprzeczność z normami-zasadami. Ponownie opowiedzieć należy się za szerokim rozumieniem 
ustawy, tj. norm powszechnego prawa pozytywnego. Relewantne w świetle przepisów art. 71 uo 
będzie zatem zarówno naruszenie norm-reguł, jak i norm-zasad. Wypada jednocześnie uznać, że 
określenie w pozwie ogólnie normy-zasady, bez wskazania realnych skutków takiego naruszenia, 
faktycznych reperkusji, jest niewystarczające dla skutecznego zaskarżenia uchwały. 

Omawiana sprzeczność z ustawą nie oznacza sprzeczności z prawem, rozumianej jako 
sprzeczność z prawem pozytywnym lub zasadami współżycia społecznego (por. art. 58 § 1–2 k.c.). 
Sprzeczność z ustawą relewantna w świetle art. 71 ust. 1 uo to zatem wyłącznie naruszenie po-
wszechnego prawa pozytywnego, rangi co najmniej ustawowej. Poprawne sformułowanie żądania 
pozwu i jego uzasadnienia, warunkujące skuteczność powództwa, wymaga wskazania konkretnej 
normy prawnej lub przepisu prawa (postanowienia) oraz określenia, na czym – zdaniem powoda 
– polega sprzeczność zaskarżonej uchwały ze wskazaną normą lub przepisem.

Co do zasady relewantne w świetle przepisów art. 71 uo jest każde naruszenie normy po-
wszechnego prawa pozytywnego, o którym mowa wyżej. Nie zmienia to jednak faktu, że normy 
prawa pozytywnego mają różny charakter, cel, doniosłość, ich naruszenie może zaś mieć zróż-
nicowane konsekwencje. Mimo zatem, że nie wynika to wprost z przepisów art. 71 uo, należy 
uznać w ich świetle aktualność poglądu wypracowanego na tle przepisów o zaskarżaniu uchwał 
zgromadzeń udziałowców, zgodnie z którym prawną relewancją na potrzeby zaskarżania uchwał 
odznacza się takie naruszenie norm proceduralnych, które mogło mieć lub miało wpływ na po-
wzięcie	uchwały (Sójka, 2019, s. 238). Tytułem przykładu można wskazać, że powzięcie uchwały 
mimo braku zgromadzenia wymaganej większości głosów nie implikuje nieistnienia uchwały, ale 
jej wadliwość uzasadniającą stwierdzenie nieważności uchwały. To samo dotyczy naruszenia 
przepisów o zwoływaniu zgromadzeń, o zasadach ich protokołowania itd. 

Wymaga również podkreślenia, że stan sprzeczności z ustawą może istnieć zarówno na etapie 
podejmowania uchwały, ujawnić się w treści uchwały, a także pojawić się na etapie wykonywania 
uchwały. Lege non distinguente należy zatem uznać, że prawną relewancją w świetle przepisów 
art. 71 uo odznacza się każdy z wyżej wskazanych przypadków ujawnienia się w czasie stanu 
sprzeczności z ustawą. 

Analogicznie do przypadku regulacji powództwa o uchylenie uchwały zgromadzenia obli-
gatariuszy uregulowany został	krąg osób	czynnie legitymowanych do wytoczenia powództwa 
o stwierdzenie nieważności uchwały takiego zgromadzenia. Ustawodawca wprowadził tutaj 
regulację przez odesłanie, podobnie jak uczynił to na potrzeby regulacji zaskarżania uchwał 
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zgromadzeń udziałowców (por. art. 252 § 1 zd. 1 k.s.h., art. 425 § 1 zd. 1 k.s.h.). Krąg czynnie 
legitymowanych jest zatem zamknięty. Do czynnie legitymowanych do wytoczenia powództwa 
o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy należy także zaliczyć zastaw-
ników i użytkowników obligacji, o ile w warunkach emisji nie zakazano przyznawania im prawa 
do wykonywania uprawnień obligatariuszy oraz o ile w treści czynności prawnej ustanawiającej 
określone ograniczone prawo rzeczowe na obligacji przewidziano możliwość wykonywania przez 
zastawnika lub użytkownika uprawnień obligatariuszy (por. art. 73 uo). 

Biernie legitymowanym	w przypadku wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności 
uchwały zgromadzenia obligatariuszy jest wyłącznie emitent. Wniosek ten uprawnia stanowcza 
redakcja przepisu art. 71 ust. 1 in medio uo. 

Terminy	do wytoczenia powództwa	o stwierdzenie nieważności zostały wskazane w przepi-
sach art. 71	ust. 2 zd. 1 oraz ust. 3 uo. Są one ukształtowane, podobnie jak w przypadku regu-
lacji powództwa o uchylenie uchwały zgromadzenia obligatariuszy,	dwojako. Długość terminów 
do wytoczenia powództwa na podstawie art. 71 uo różni się od długości terminów określonych 
w	przepisach art. 70 uo z uwagi na zróżnicowany ciężar gatunkowy objętych pozwami uchybień 
uchwał oraz z uwagi na zróżnicowaną doniosłość potencjalnych konsekwencji wydania orze-
czenia na podstawie pozwów wnoszonych na tych dwóch różnych podstawach. Zasadą jest, 
że terminy do zaskarżenia uchwały sprzecznej z ustawą są dłuższe niż terminy do zaskarżenia 
uchwały sprzecznej z dobrymi obyczajami lub uchwały rażąco naruszającej interesy obligata-
riuszy. Wymaga jednak podkreślenia, że te prima facie rozłączne podstawy skarżenia uchwał 
zgromadzeń obligatariuszy mogą na siebie nachodzić. Dopuszczalne jest zatem zaskarżenie tej 
samej uchwały zgromadzenia w ramach jednego pozwu, w oparciu o dwie alternatywne podstawy 
(tzw. ewentualne żądanie pozwu, które sąd rozpozna dopiero po oddaleniu pierwszego żądania 
pozwu zgłoszonego jako pierwsze, główne). 

Wszystkie terminy określone w przepisach art. 71 ust. 2–3 uo. są terminami zawitymi (pre-
kluzyjnymi) prawa materialnego. Bezskuteczny upływ tych terminów skutkuje „usankcjonowa-
niem” każdej uchwały, także wadliwej, oraz jej ostatecznym włączeniem do	obrotu. Wytoczenie 
powództwa po upływie terminu zawitego skutkuje jego odrzuceniem, takie powództwo nie jest 
bowiem przyjmowane do merytorycznego rozstrzygnięcia (por. art. 199 § 1 pkt 1 k.p.c. – niedo-
puszczalność drogi sądowej). Niewytoczenie powództwa w terminie zawitym zamyka zatem drogę 
do sądowego stwierdzenia nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy. 

Podstawowym (minimalnym) terminem na skuteczne wytoczenie powództwa o stwierdze-
nie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy jest termin trzymiesięczny liczony	od 
dnia otrzymania wiadomości o	uchwale. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż dwanaście 
miesięcy od dnia podjęcia uchwały. Odmienny termin podstawowy (minimalny) określono na 
potrzeby zaskarżania uchwał sprzecznych z ustawą podjętych przez zgromadzenie obligatariu-
szy, których obligacje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do 
alternatywnego systemu obrotu. Chodzi o obligacje znajdujące się w obrocie zorganizowanym. 
W ich przypadku termin podstawowy wynosi miesiąc	od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, 
nie dłużej jednak niż	sześć miesięcy	od dnia jej podjęcia. Jak wspomniano, ustawodawca wpro-
wadził takie krótsze terminy przez wzgląd na bezpieczeństwo i pewność publicznego obrotu  
obligacjami. 
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Skutkiem wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności, analogicznie do przypadku 
wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały zgromadzenia obligatariuszy, nie jest wstrzymanie	
wykonania zaskarżonej uchwały (art. 71 ust. 2 zd. 2 uo). Rozwiązanie to ma ograniczyć ryzyko 
nadużywania prawa do zaskarżania uchwał, np. w celu oddalenia w czasie wykonania uchwały, 
a zatem ograniczyć przypadki wnoszenia powództw bezzasadnych11.

W myśl art. 71 ust. 4 uo	upływ terminów określonych w art. 71	ust. 2 lub 3 uo	nie wyłą-
cza możliwości podniesienia zarzutu nieważności uchwały.	Powyższe implikowane jest przede 
wszystkim tym, że prawo zaskarżenia uchwały sprzecznej z ustawą jest limitowane w czasie. 
Nieskorzystanie z prawa do zaskarżenia uchwały zgromadzenia obligatariuszy może być podyk-
towane różnymi względami, także wypadkiem losowym, przyczynami ekonomicznymi itp. Mając 
to na uwadze, a także fakt, że in casu wadliwość uchwały zgromadzenia obligatariuszy, tj. jej 
sprzeczność z ustawą, może być niewątpliwa lub wręcz rażąca, ustawodawca dopuścił możli-
wość podniesienia zarzutu nieważności takiej wadliwej uchwały. Dopuszczalność podniesienia 
ekscepcji nieważności uchwały nie jest ograniczona w czasie. Ustawodawca zdecydował zatem 
o wprowadzeniu rozwiązania stanowiącego wyraz ważenia interesów obligatariuszy w kontek-
ście potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa i pewności obrotu. Wolą racjonalnego ustawodawcy 
nie jest bowiem ignorowanie uchwał wadliwych, zwłaszcza odznaczających się najdalej idącą 
wadliwością. Wyraźnie wprowadzono możliwość podniesienia zarzutu nieważności uchwały bez 
obwarowania jej dodatkowymi zastrzeżeniami lub wymogami. Tym samym zasadny jest wniosek, 
że zarzut nieważności uchwały może podnieść każdy, kogo uchwała dotyczy lub na kogo rozpo-
ścierają się skutki wadliwej uchwały. Ekscepcję, o której mowa w przepisie art. 71 ust. 4 uo, należy 
rozumieć szeroko – jako zarzut materialny, tj. swoiste uprawnienie polegające na możliwości od-
mowy spełnienia świadczenia lub jako zarzut formalny, procesowy, podnoszony przez przeciwni-
ka procesowego. Podniesienie zarzutu dopuszczalne jest wyłącznie w przypadkach określonych 
w prawie pozytywnym oraz wyłącznie przez podmioty uprawnione; sąd nie uwzględnia zarzutów 
z urzędu. Zarzut nieważności jest zarzutem trwałym (peremptoryjnym). W każdym przypadku 
podniesienia zarzutu nieważności uchwały sąd jest obowiązany do zweryfikowania zarzucanej 
wadliwości uchwały, w ramach konkretnego, już toczącego się postępowania. Z istoty konstrukcji 
jurydycznej ekscepcji wynikają jej ograniczone skutki – podniesienie zarzutu nieważności wywoła 
skutki wyłącznie w ramach postępowania, w obrębie którego zarzut podniesiono. 

Konstrukcja prawna ekscepcji implikuje wniosek o akcesoryjności zarzutu na potrzeby usta-
lania sprzeczności z ustawą uchwał zgromadzenia obligatariuszy. Zarzut można podnieść dopiero 
po wyczerpaniu drogi do zaskarżenia uchwały w trybie przepisów art. 71 uo. Należy to rozumieć 
w ten sposób, że jeżeli wytoczono powództwo, na podstawie którego następnie prawomocnie 
stwierdzono nieważność uchwały, nie ma potrzeby podnoszenia zarzutu. Jeżeli sprawa dotyczą-
ca tego powództwa jest w toku, co do zasady podniesienie zarzutu nieważności powinno mieć 
ten skutek, że postępowanie zostanie zawieszone do czasu rozpoznania powództwa w sprawie 
stwierdzenia nieważności uchwały (prejudykat). Jeżeli natomiast nie upłynął termin do wytoczenia 
powództwa w trybie przepisów art. 71 uo, należy je wytoczyć przed skorzystaniem z ekscepcji. 
Są to jednak założenia modelowe, które mogą ulec modyfikacji w zależności od okoliczności 
konkretnego przypadku. 
11 Uzasadnienie, s. 43.
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Można się zastanawiać, czy niezamieszczenie w regulacji art. 71 uo przepisu wzorowane-
go na regulacji art. 252 § 1 zd. 2 k.s.h. art. 425 § 1 zd. 2 k.s.h., w myśl którego do zaskarżania 
uchwał zgromadzeń udziałowców sprzecznych z ustawą nie stosuje się przepisu art. 189 k.p., 
jest celowe czy niezamierzone. Wydaje się, biorąc pod uwagę całokształt regulacji zaskarżania 
uchwał zgromadzenia obligatariuszy w uo oraz uzasadnienie projektu uo, że intencją ustawodawcy 
było stworzenie kompletnego i koherentnego reżimu zaskarżania (wzruszania, kwestionowania) 
uchwał zgromadzenia obligatariuszy. To zaś implikuje brak możliwości kwestionowania uchwał 
w trybie przepisów art. 189 k.p.c. Należy jednocześnie pamiętać, że część doktryny prawa wyróżnia 
kategorię uchwał nieistniających, co w niniejszym opracowaniu jest kwestionowane. Korelatem 
poglądu o wyłączności reżimu stwierdzenia nieważności uchwał zgromadzenia obligatariuszy, 
określonego w przepisach art. 71 uo, jest uznanie niedopuszczalności stosowania ogólnej re-
gulacji art. 58 k.c. do podważania uchwał zgromadzenia obligatariuszy. Wolą ustawodawcy było 
bezspornie ograniczenie czasowe i podmiotowe możliwości zaskarżania uchwał nieważnych. 
Dopuszczenie stosowania przepisów art. 58 k.c. obok regulacji art. 71 uo byłoby sprzeczne z tym 
założeniem. Co więcej, regulacja art. 58 k.c. dotyka zagadnienia nieważności implikowanej ce-
lem obejścia ustawy oraz sprzecznością z zasadami współżycia społecznego (art. 58 § 2 k.c.). 
De lege lata nie jest możliwe stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy 
z uwagi na jej sprzeczność z zasadami współżycia społecznego. Sprzeczność uchwały z dobrymi 
obyczajami stanowi podstawę wyłącznie do uchylenia uchwały zgromadzenia obligatariuszy, ale 
nie z powodu jej nieważności. 

IV.	Przekazanie	informacji	o	uchyleniu	lub	stwierdzeniu	
nieważności	uchwały	zgromadzenia	obligatariuszy	(art.	72	uo)

W przepisie art. 72 uo	na emitenta obligacji nałożono obowiązek niezwłocznej publikacji 
informacji o uchyleniu uchwały	zgromadzenia obligatariuszy lub o stwierdzeniu jej nieważności. 
Przez taką informację należy rozumieć informację o charakterze (treści)	rozstrzygnięcia w spra-
wie wszczętej powództwem o uchylenie uchwały zgromadzenia obligatariuszy lub powództwem 
o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy (tj. oddalenie powództwa, 
uwzględnienie powództwa, uwzględnienie powództwa w części itd.). Regulacja art. 72 uo ma 
walor ochronny względem obligatariuszy, zabezpiecza bowiem ich prawo do rzetelnej informacji 
o skutkach zaskarżenia uchwały zgromadzenia. Ustawodawca uznał, że emitent stanowi dosta-
tecznie wiarygodne źródło takiej informacji. Przedmiotowy obowiązek informacyjny spoczywa 
wyłącznie na emitencie, natomiast podanie informacji o wyroku dotyczącym uchwały zgroma-
dzenia obligatariuszy do publicznej wiadomości przez inny podmiot (np. w mediach) nie zwalania 
emitenta z zadośćuczynienia temu obowiązkowi. Można zasadnie oczekiwać, że obligatariusze 
będą poszukiwać takiej informacji właśnie u emitenta. 

Należy przyjąć, że wskazany obowiązek informacyjny emitenta aktualizuje się – co do za-
sady – z dniem uprawomocnienia się wyroku	w przedmiocie	uchylenia lub stwierdzenia nieważ-
ności uchwały zgromadzenia obligatariuszy. Wniosek ten implikuje redakcja przepisu art. 72 uo. 
Obowiązkiem emitenta jest podanie do publicznej wiadomości, za pośrednictwem strony interne-
towej emitenta, „informacji o uchyleniu lub o stwierdzeniu nieważności uchwały”. W wielu przypad-
kach informacja o wydaniu nieprawomocnego orzeczenia byłaby zatem przedwczesna i mogłaby 
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wprowadzać w błąd jej odbiorców. Bez wątpienia nie taką informację miał na myśli racjonalny 
ustawodawca. Nie można jednak wykluczyć, że od danego wyroku dotyczącego uchylenia uchwały 
lub stwierdzenia jej nieważności zostanie na przykład wniesiona skarga kasacyjna. Skargę ka-
sacyjną wnosi się co do zasady w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia wraz 
z uzasadnieniem stronie skarżącej (art. 3985 § 1 k.p.c.), zatem od wydania wyroku do ustalenia 
jego prawomocności może upłynąć długi okres, tworzący stan swoistej niepewności co do losów 
danej uchwały. Trudno wymagać od emitenta śledzenia na bieżąco wszystkich postępowań są-
dowych dotyczących uchwał zgromadzenia, dlatego wypada uznać, że należytym wykonaniem 
przedmiotowego obowiązku informacyjnego będzie zamieszczanie na stronie emitenta informacji 
o wszystkich obiektywnie istotnych rozstrzygnięciach sądowych w sprawie danej uchwały, zwłasz-
cza zaś tych kończących postępowanie w danej instancji (Kuźnicka i Marczuk, 2019, s. 437). 
Innymi słowy, emitent powinien zamieścić informację o wyroku zapadłym w drugiej instancji, bez 
względu na to czy w danej sprawie zostanie wniesiona skarga kasacyjna. Naczelną dyrektywą	
dla emitenta w zakresie należytego wykonania przedmiotowego obowiązku informacyjnego po-
winno być dążenie do dostarczenia wszystkim obligatariuszom rzetelnej informacji o wynikach 
zaskarżenia uchwały zgromadzenia obligatariuszy oraz wystrzeganie się dezinformowania w tym 
zakresie lub wprowadzania w błąd. Zalecić zatem należy emitentom ostrożność w tym zakresie; 
emitenci powinni dołożyć należytej staranności w formułowaniu oraz publikowaniu informacji 
aktualnych i zweryfikowanych, mając na uwadze, że są to informacje relewantne dla obligatariu-
szy m.in. w kontekście sprawozdawczości finansowej obligatariuszy (Kuźnicka i Marczuk, 2019, 
s. 437). Powyższe nie zmienia faktu, że dopiero prawomocny wyrok eliminujący daną uchwałę 
zgromadzenia z obrotu ma moc obowiązującą w stosunkach między spółką a obligatariuszami 
oraz między spółką a członkami organów emitenta.

V.	Rekapitulacja
Ustawodawca wprowadził w przepisach art. 70–71 uo autonomiczny i kompletny reżim zaskar-

żania uchwał zgromadzeń obligatariuszy. Stosowania tych przepisów uo nie można wyłączyć wolą 
stron stosunku obligacyjnego, gdyż normy zawarte w tych przepisach mają charakter imperatywny. 
Przedmiotowa regulacja jest wystarczająco precyzyjna i jako taka nie wymaga posiłkowania się 
analogiczną pod względem funkcji regulacją zaskarżania uchwał zgromadzeń udziałowców spółek 
kapitałowych. Nie wyklucza to jednak zasadności korzystania z dorobku doktryny, judykatury oraz 
praktyki obrotu wypracowanego na tle odnośnej regulacji k.s.h. – z uwagi na liczne podobieństwa 
w ukształtowaniu przez ustawodawcę reżimów zaskarżania uchwał zgromadzeń obligatariuszy 
i zgromadzeń udziałowców w k.s.h. Bez wątpienia przepisy uo w tym zakresie są wzorowane na 
regulacji k.s.h., co w dużym stopniu ułatwia ich wykładnię oraz stosowanie. 

Bibliografia

Allerhand, M. (1995). Kodeks handlowy z komentarzem. Bielsko-Biała: Wydawnictwo STO.
Kidyba, A. (2014). Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Tom I. Warszawa: Wolters Kluwer.
Kopaczyńska-Pieczniak, K. (2016). Dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego w prawie spółek 

handlowych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, LXIII(2).



8787 Angelina Stokłosa            Zasady zaskarżania uchwał zgromadzeń obligatariuszy – zagadnienia wybrane

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 7(8)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.7.8.7

Kuźnicka, M. i Marczuk, M. (2019). W: M. Wierzbowski (red.), Ustawa o obligacjach. Komentarz. Warszawa: 
Wydawnictwo C.H. Beck.

Krzyżykowska, J., Piskorz, A., Stępień, B. i Szpytka, P. (2015). Ustawa o obligacjach. Komentarz praktyków. 
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.

Opalski, A. i Pabis, R. (2016). W: A. Opalski (red.), Kodeks spółek handlowych. Tom IIIB. Spółka akcyjna. 
Komentarz. Art. 393-490. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Pabis, R. (2018). W: A. Opalski (red.), Kodeks spółek handlowych. Tom IIB, Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością. Komentarz. Art. 227–300. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Rodzynkiewicz, M. (2013). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: Lexis Nexis.
Sójka, T. (2019). Uprawnienia organizacyjne obligatariuszy. Studium cywilnoprawne ze szczególnym uwzględ-

nieniem pozasądowej restrukturyzacji zobowiązań z obligacji. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Woźniak, R. (2015). Ustawa o obligacjach. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.



88

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 7(8)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.7.8.8

Szymon Syp*

Zasada	tożsamości	personalnej	i	ciągłości	czasowej	
emitenta	obligacji

Spis	treści
I. Uwagi wstępne
II. Zasady ogólne dotyczące przejęcia długu w świetle k.c.
III. Pojęcie „obligacji” – konstrukcja prawna
IV. Zasada tożsamości personalnej i ciągłości czasowej emitenta obligacji – przegląd poglądów 

doktryny
V. Zasada tożsamości personalnej i ciągłości czasowej emitenta obligacji – własne stanowisko
VI. Brak tożsamości personalnej i ciągłości czasowej emitenta obligacji – wnioski wynikające 

z uo oraz k.s.h.
 1. Połączenie z udziałem emitenta obligacji
 2. Podział z udziałem emitenta obligacji
 3. Przekształcenie emitenta obligacji
VII. Wnioski

Streszczenie
Przedmiotowy artykuł podejmuje interesujące zagadnienie obowiązywania tzw. zasady tożsamo-
ści personalnej i ciągłości czasowej emitenta obligacji. Tytułowemu zagadnieniu nie poświęco-
no dotychczas uwagi w formie artykułu naukowego w związku z czym, niniejsza publikacja ma 
w zamierzeniu autora wypełniać brakującą doktrynalną lukę. Przedmiotowe zagadnienie zostało 
omówione, w pierwszej kolejności, w odniesieniu do zasad ogólnych dotyczących przejęcia dłu-
gu w świetle k.c., a w drugiej kolejności, w kontekście konstrukcji prawnej obligacji i właściwości 
stosunku zobowiązaniowego z niej wynikającego. W artykule dokonano przeglądu poglądów 
doktryny w zakresie zasady tożsamości personalnej i ciągłości czasowej emitenta obligacji oraz 
sformułowano własne stanowisko. Artykuł zawiera szereg unormowań ustawowych potwierdza-
jących brak obowiązywania przedmiotowej zasady. Finalnie, w artykule zawarto wnioski z doko-
nanej analizy prawnej.

Słowa	kluczowe:	obligacje; emitent obligacji; zasada tożsamości personalnej i ciągłości czasowej 
emitenta obligacji; przejęcie długu.

JEL: K20, K22, K29

* Doktor nauk prawnych; Master of Laws Maurer School of Law Indiana University; adwokat.
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I.	 Uwagi	wstępne
Zasady emisji, zmiany warunków emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji zostały 

określone w prawie polskim w szczególnym akcie prawnym, tj. ustawie o obligacjach z 15 stycz-
nia 2015 r.1 (por. art. 1 uo). Zgodnie z art. 4 uo obligacja jest papierem wartościowym emitowa-
nym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (tj. obligatariusza) 
i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Emitent może zobowiązać 
się względem obligatariusza do spełnienia świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego. W rezul-
tacie mamy do czynienia ze stosunkiem prawnym o charakterze zobowiązaniowym: emitent jest 
dłużnikiem obligatariuszy z tytułu wyemitowanych obligacji. Dominujący nurt doktryny prawniczej 
opowiada się za tzw. zasadą tożsamości personalnej i ciągłości czasowej emitenta (por. Weiss, 
s. 394; Woźniak, 2015, s. 15 i n.), tj. w sposób względny wyłącza2 możliwość przeniesienia długu 
z obligacji przez emitenta na osobę trzecią na zasadach ogólnych wynikających z k.c.3 (doktryna 
prawnicza dopuszcza pewne wyjątki w tym zakresie expressis verbis wynikające z uo i innych ak-
tów prawnych, por. dalszą część artykułu). W nowszej literaturze przedmiotu wyrażono jednakże 
pogląd, zgodnie z którym brakuje wystarczającej podstawy normatywnej dla zasady tożsamości 
personalnej i ciągłości czasowej emitenta (por. Sójka, 2016, s. 238)4. Wydaje się zatem, że za-
sygnalizowany problem tożsamości personalnej i ciągłości czasowej emitenta, w świetle zróżni-
cowanych poglądów doktryny, warty jest szerszego omówienia w niniejszym artykule. 

W pierwszej kolejności w artykule przybliżono ogólne zasady dotyczące przejęcia długu 
w świetle k.c. i możliwości ograniczeń w tym zakresie, m.in. ze względu na właściwość zobo-
wiązania. W dalszej kolejności omówiono konstrukcję prawną obligacji na podstawie przepisów 
uo, co pozwoliło na skonfrontowanie natury jurydycznej obligacji z ograniczeniami przejmowania 
długu z obligacji. Następnie dokonano przeglądu dotychczasowych poglądów doktryny w zakre-
sie omawianej zasady tożsamości personalnej i ciągłości czasowej emitenta obligacji oraz zaję-
to własne stanowisko w tym względzie. Wreszcie, wskazano na przykłady potwierdzające brak 
obowiązywania zasady tożsamości personalnej i ciągłości czasowej emitenta. W podsumowaniu 
wskazano wnioski wynikające z dokonanej analizy prawnej.

II.	Zasady	ogólne	dotyczące	przejęcia	długu	w	świetle	k.c.
Zasady ogólne dotyczące możliwości przejęcia długu, a więc zmiany podmiotowej po stro-

nie dłużnika, zostały określone w k.c. Zgodnie z art. 519 § 1 k.c. osoba trzecia może wstąpić 
na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony (przejęcie długu). Istota przejęcia długu 
polega na: nabyciu długu przez przejemcę jako własnej powinności, zwolnieniu z długu dotych-
czasowego dłużnika i zachowaniu tożsamości przejmowanego zobowiązania (tzw. translatywne 
przejęcie długu) (Zagrobelny, 2017, s. 1097). Na mocy art. 519 § 2 k.c. wzmiankowane przejęcie 
długu może nastąpić dwojako. Po pierwsze, przez umowę między wierzycielem a osobą trzecią 

1 Ustawa z 15.01.2015 r. o obligacjach (t.j. DzU 2018, poz. 483); dalej: uo. 
2 „W obecnym stanie prawnym zasadą jest zakaz zmiany emitenta obligacji w okresie trwania stosunku obligacyjnego. […] Celem takiej regulacji jest 
zapewnienie możliwie szerokiej ochrony praw obligatariusza. Jednocześnie powyższe ma nie dopuścić do sytuacji, w której emitent przenosi zobowią-
zania wynikające z obligacji do innej spółki bez kontroli obligatariuszy, a w konsekwencji naraża ich interesy finansowe” (Woźniak, 2015).
3 Ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (DzU 1964 Nr 16, poz. 93, z późn. zm.); dalej: k.c.
4 Podobnie jak się wydaje również na gruncie uprzednio obowiązującego ustawy o obligacjach: L. Sobolewski (1997, s. 31), który stwierdził, że: 
„Wypowiedziany w doktrynie pogląd, że przed nadejściem wymagalności długu obligacyjnego nie może dojść do zmiany emitenta, nie pociągającej za 
sobą wymagalności zobowiązania, nie jest trafny”.
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za zgodą dłużnika, przy czym wówczas oświadczenie dłużnika winno być złożone wierzycielowi 
albo osobie trzeciej. Po drugie, przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wie-
rzyciela. Oświadczenie wierzyciela może być złożone którejkolwiek ze stron, jednakże jest ono 
bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna. A pri-
ma vista art. 519 k.c. nie zawiera zasady statuującej ograniczenia przejęcia długu (Zagrobelny, 
2017, s. 1097), w szczególności inkorporowanego w obligacjach. Niemniej w doktrynie prawa 
cywilnego przyjmuje się, że nie każdy dług może w istocie podlegać przyjęciu. Wskazuje się mia-
nowicie, że wyłączenie	możliwości	przejęcia	długu	następuje	ze	względu	na	właściwość	
zobowiązania	albo	ze	względu	na	stan	majątkowy	przejemcy (Kurowski, 2018, komentarz do 
art. 519). W najnowszej literaturze wskazuje się jednak, że: „Brak zatem podstaw, jak i przyczyn, 
dla których takie ograniczenia miałyby być wprowadzone, jeżeli na przejęcie długu zgodę wyraża 
wierzyciel. Jedynie jako wyjątek od tej zasady można wskazać przypadki, gdy ograniczenia pod-
miotowej zmiany stosunku zobowiązaniowego po stronie dłużnika wynikają z ustawy” (Kurowski, 
2018, komentarz do art. 519). Tym samym wskazuje się, że możliwości ograniczenia podmiotowej 
zmiany stosunku zobowiązaniowego po stronie dłużnika każdorazowo powinny wynikać z przepi-
su ustawowego. Jako przykłady takich przepisów podaje się art. 7 ust. 3 pzp5 oraz art. 231 k.p.6. 
W konsekwencji przytoczonych poglądów, w doktrynie prawa o obligacjach sformułowano stanowi-
sko, że ewentualna zmiana dłużnika – emitenta obligacji następuje zgodnie z ogólnymi zasadami 
ogólnymi wynikającymi z k.c. dotyczącymi przejęcia długu (Sójka, 2016, s. 238) z uwagi na brak 
w tym zakresie ograniczeń uo. Przedmiotowe stanowisko, jak się wydaje, dotyczy jedynie drugiej 
możliwości przejęcia długu, o której mowa w art. 519 § 2 pkt 2 k.c. (tj. na podstawie umowy między 
dłużnikiem-emitentem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela). Autor przytoczonego stanowiska 
wskazuje bowiem, że: „Wystarczającą ochronę obligatariuszy zapewnia w tym zakresie wymóg 
uzyskania zgody wierzyciela na umowę dłużnika z osobą trzecią dotyczącą przejęcia długu (art. 519 
§ 2 pkt 2 k.c.) (Sójka, 2016, s. 238). Brakuje odniesienia T. Sójki do możliwości przejęcia długu 
z obligacji zgodnie z dyspozycją art. 519 § 2 pkt 1 k.c. (tj. na mocy umowy między wierzycielem 
a osobą trzecią za zgodą dłużnika-emitenta, przy czym wówczas oświadczenie dłużnika-emitenta 
winno być złożone wierzycielowi albo osobie trzeciej). Rekapitulując tę część rozważań stwier-
dzić trzeba, że zasady ogólne k.c. zasadniczo nie przewidują możliwości ograniczeń w zakresie 
przejęcia długu (z uwagi na obowiązek wyrażenia przez wierzyciela zgody na takowe). Niemniej, 
w doktrynie wskazuje się, że lex specialis (vide: art. 7 ust. 3 pzp oraz art. 231 k.p.) może zawierać 
ograniczenia w tym zakresie. Ponadto, doktryna prawnicza wskazuje, że właściwość stosunku 
zobowiązaniowego może ograniczać możliwość przejęcia długu. Wydaje się zatem, że dopusz-
czalności przejęcia długu z obligacji poszukiwać należy we właściwości stosunku prawnego wy-
nikającego z obligacji. Jeśli charakter stosunku zobowiązaniowego z obligacji sprzeciwiałby się 
możliwości przejęcia długu, należałoby wówczas odrzucić taką możliwość.

Dalszy wywód zmierzać musi do analizy konstrukcji prawnej obligacji określonej w uo. 

5 Ustawa z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU 2004 Nr 19, poz. 177 z późn. zm.); dalej: pzp.
6 Ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (DzU 1974 Nr 24, poz. 141 z późn. zm.); dalej: k.p.
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III.  Pojęcie „obligacji” – konstrukcja prawna
Zgodnie z przywołaną definicją legalną zawartą w art. 4 uo obligacja jest papierem wartościo-

wym emitowanym w serii (przez co rozumie się obligacje reprezentujące prawa majątkowe podzie-
lone na określoną liczbę równych jednostek), nieposiadającym formy dokumentu (por. art. 8 uo), 
w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela (właścicieli) obligacji (tj. obligatariusza; 
obligatariuszy) i zobowiązuje się wobec niego (nich) do spełnienia określonego świadczenia ma-
jącego charakter pieniężny lub niepieniężny (por. inną definicję Sójka, 2018, s. 1)7. Innymi słowy, 
obligacja jest dłużnym papierem wartościowym, gdyż wynika z niego, że emitent ma dług wzglę-
dem obligatariusza (ergo jest dłużnikiem), któremu natomiast przysługuje wierzytelność względem 
emitenta obligacji (ergo jest wierzycielem). Konstrukcja obligacji została ukształtowana na bazie 
(w formule) stosunku zobowiązaniowego (obligacyjnego) między emitentem jako dłużnikiem a obli-
gatariuszem jako wierzycielem. Tym samym obligację należy postrzegać przez pryzmat stosunków 
zobowiązaniowych, albowiem emitent, z chwilą dojścia emisji obligacji do skutku, tj. z momentem 
dokonania zapisu na rachunku papierów wartościowych tudzież wpisu w ewidencji prowadzonej 
przez agenta emisji, w istocie kreuje stosunek zobowiązaniowy, którego drugą stroną jest obliga-
tariusz. Dodać należy, że z obligacji wynika stosunek zobowiązaniowy, na mocy którego emitent 
zobowiązuje się do spełnienia oznaczonego świadczenia (mającego pieniężny lub niepieniężny 
charakter) względem obligatariusza (podobnie: Michalski, 2011, s. 18). Nie jest elementem stosun-
ku prawnego wynikającego z obligacji spełnienie przez obligatariusza świadczenia pieniężnego 
przez przekazanie emitentowi oznaczonej sumy pieniężnej (odmiennie: Michalski, 2011, s. 18). 
W rzeczywistości powstanie stosunku zobowiązaniowego wynikającego z obligacji nastąpi już 
po przekazaniu emitentowi oznaczonej sumy pieniężnej przez jeszcze nie-obligatariusza, które 
to przekazanie jest warunkiem sine qua non powstania stosunku zobowiązaniowego inkorporo-
wanego w obligacji. Z definicji legalnej obligacji, jako papieru wartościowego, (przy czym k.c. nie 
zawiera definicji papieru wartościowego) wynika uprawnienie po stronie obligatariusza przejawia-
jące się w żądaniu spełnienia przez emitenta obligacji określonego świadczenia pieniężnego lub 
niepieniężnego na rzecz obligatariusza, co jest tradycyjnie rozumiane jako immanentne związanie 
prawa majątkowego (wierzytelności) z zapisem elektronicznym jako warunku sine qua non nie 
tylko istnienia, lecz także wykonywania wynikającego z niego uprawnienia. Podsumowując, trzeba 
poczynić generalny wniosek, że treść stosunku prawnego inkorporowanego w obligacjach należy 
postrzegać w kategoriach stosunku zobowiązaniowego, a nie rzeczowego. Z uwagi na fakt, że 
prawa ucieleśnione w obligacjach stanowią wierzytelności obligacje są tzw. dłużnymi papierami 
wartościowymi. Wynika z tego, że emitent jest dłużnikiem ze względu na treść prawa inkorpo-
rowanego w obligacji, obligatariusz zaś jest wierzycielem. Słusznie zwraca uwagę M. Michalski, 
że co się tyczy wierzyciela, będzie nim nie tylko pierwszy obligatariusz, lecz także każdy jego 
następca prawny, zwany każdoczesnym obligatariuszem (Michalski, 2011, s. 18). Należy do-
dać, że emitent co do zasady odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające 
z obligacji (por. art. 13 uo). Finalnie istotnym elementem definicji obligacji jest jej seryjność 
(obligacja jako papier wartościowy emitowany w serii), co oznacza, że istnieje wymóg emisji co 
7 Zgodnie z nią obligacja jako papier wartościowy w sposób doniosły prawnie uzewnętrznia określoną wiązkę uprawnień cywilnoprawnych podmiotu 
uprawnionego z tego papieru wartościowego, tj. obligatariusza, zasadniczo mających postać wierzytelności, choć mogą to być takie uprawnienia kształ-
tujące lub inne swoiste kompetencje cywilnoprawne (np. prawo zamiany na akcje). Korelatem uprawnień obligatariusza wobec emitenta są obowiązki 
emitenta, w szczególności obowiązek do spełnienia świadczenia na rzecz obligatariusza. 
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najmniej dwóch obligacji, które reprezentują prawa majątkowe podzielone na określoną liczbę 
równych jednostek (Syp, 2015). Seria oznacza skończony zbiór obligacji o takich samych pra-
wach majątkowych (por. szerzej: Pawełczyk, 2001, s. 16). Z istoty seryjności obligacji wynika, że 
wierzytelności z wyemitowanych w danej serii obligacji muszą być równe pod każdym względem 
oraz że liczba praw majątkowych inkorporowanych w tych papierach musi być określona. Cecha 
seryjności obligacji wyklucza możliwość emisji jednej (jednostkowej) obligacji, a więc warunkiem 
niezbędnym jest emisja co najmniej dwóch obligacji (serii) reprezentujących równe prawa. Nie 
zmienia to jednak faktu, że dopuszczalne jest wyemitowanie całej serii obligacji na rzecz tylko 
jednego obligatariusza. Seryjność obligacji nie wyklucza więc możliwości faktycznej, w ramach 
której emisja nastąpi na rzecz tylko jednego obligatariusza, ale wskazuje, że obligacji nie można 
zaliczyć do papierów emitowanych jednostkowych (Syp, 2015). Podsumowując, w świetle natury 
jurydycznej obligacji brakuje przesłanek do wykluczenia możliwości przejęcia długu emitenta ob-
ligacji, skoro stosunek prawny wynikający z obligacji ma charakter stosunku zobowiązaniowego, 
a więc należałoby względem niego stosować zasady ogólne dotyczące przejęcia długu wynikają-
ce z k.c. Dominujące poglądy doktryny prawniczej wskazują jednakże odmiennie, o czym poniżej.

IV.	 Zasada	tożsamości	personalnej	i	ciągłości	czasowej	
emitenta	obligacji	–	przegląd	poglądów	doktryny

W świetle brzmienia przepisów uo (w szczególności definicji obligacji zawartej w art. 4 uo) 
sformułowano w doktrynie prawniczej paradygmat	(zasadę)	o	tożsamości	personalnej	i	ciągło‑
ści	czasowej	emitenta	obligacji (tj. podmiotu, który doprowadził do skutecznej emisji obligacji), 
a zarazem dłużnika, co kategoryzowane jest jako niemożność	przeniesienia	przez	emitenta	
długu	na	inny	podmiot	aż	do	wykonania	zobowiązań	wynikających	z	obligacji	(zakaz	cesji	
długu	przez	emitenta) (Woźniak, 2015, s. 15). Podkreśla się mianowicie, że jedna strona stosunku 
zobowiązaniowego wynikającego z obligacji jest „w zasadzie niezmienna” (Weiss, 1997, s. 396)8. 
Dłużnik nie może przenieść swojego zobowiązania na inny podmiot – za wszystkie zobowiązania 
wynikające z obligacji odpowiada przy tym całym majątkiem (Wierzbowski i Róg-Dyrda, 2019, s. 16). 
Niemniej, jak wskazano w pkt III artykułu, należy nadmienić, że z art. 4 uo nie wynika, aby dług	
emitenta	obligacji	nie	podlegał	przejęciu. W doktrynie paradygmat o tożsamości personalnej 
i ciągłości czasowej emitenta obligacji ujmuje się w ten sposób, że długi immanentnie związane 
z osobą dłużnika (tj. emitenta) są objęte zakazem przejęcia, albowiem inna osoba nie mogłaby 
wykonać takiego świadczenia (Radwański i Olejniczak, 2006, s. 365). Pogląd ten jest również 
krytykowany (Drapała, 2002, s. 27 i n.)9. W świetle najnowszej literatury przedmiotu, T. Sójka sfor-
mułował krytykę dotychczasowego rozumienia paradygmatu o tożsamości personalnej i ciągłości 
czasowej emitenta obligacji. Wskazał on, że: „Wydaje się jednak, że dla tak rozumianej zasady 
tożsamości emitenta brak	jest	wystarczającej	podstawy	normatywnej. Ewentualna zmiana dłuż-
nika w ramach stosunku zobowiązaniowego wynikającego z wyemitowanych obligacji następuje 
zgodnie z zasadami ogólnymi KC dotyczącymi przejęcia długu (art. 519 i n. KC). Wystarczającą 
ochronę obligatariuszy zapewnia w tym zakresie wymóg uzyskania zgody wierzyciela na umowę 

8 Trzeba podkreślić, że pogląd ten został wiele lat temu sformułowany przez I. Weissa i jest przyjmowany w doktrynie (por. Grasela, 1999, s. 15; 
Sobolewski, 1997, s. 31).
9 Autor twierdzi, że skuteczną ochronę interesów wierzyciela zapewnia wymaganie zgody wierzyciela na przejęcie długu.
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dłużnika z osobą trzecią dotyczącą przejęcia długu (art. 519 § 2 pkt 2 KC). W przypadku obliga-
cji jako papierów wartościowych emitowanych w serii oznacza to wymóg uzyskania takiej zgody 
od każdego z obligatariuszy w ramach obligacji objętych tą samą serią albo tym samym kodem. 
W praktyce więc możliwość uzyskania takich zgód w przypadku obligacji „posiadanych” przez 
wielu uprawnionych będzie ograniczona. Nie budzi najmniejszej wątpliwości dopuszczalność 
zmiany osoby emitenta obligacji w rezultacie połączenia lub podziału spółek”. Podsumowując 
tę część wywodów, trzeba stwierdzić, że w doktrynie zasadniczo dominuje pogląd o tożsamości 
personalnej i ciągłości czasowej emitenta obligacji, chociaż poddawany jest on krytyce.

V.	 Zasada	tożsamości	personalnej	i	ciągłości	czasowej	
emitenta	obligacji	–	własne	stanowisko

Przechodząc do próby uzasadnienia zajętego stanowiska, należy zauważyć, że obowiązywanie 
zasady	tożsamości	personalnej i	ciągłości	czasowej	emitenta (jako dłużnika z obligacji) win‑
no	być	uzasadniane	przede	wszystkim	ochroną	obligatariuszy,	która	stanowi	główną	myśl	
przewodnią	inkorporowaną	w	przepisach	uo.	Niemniej	przepisy uo nie zawierają inkorporacji 
stosownej zasady, jak również normy prawnej, zgodnie z którą przejęcie długu z obligacji byłoby 
zakazane. W związku z tym do obligacji w kontekście dopuszczalności przejęcia długu należy sto-
sować przepisy k.c. i skonfrontować je z definicją obligacji wynikającą z uo. Przedmiotowe przepisy, 
jak była mowa, nie wyłączają możliwości przejęcia długu z obligacji (w szczególności z uwagi na 
właściwość zobowiązania wynikającego z obligacji). Wydaje się, że przepisy uo dopuszczają moż-
liwość przejęcia długu z obligacji i chronią obligatariuszy w wystarczający sposób. Przykładowo, 
szczególne rodzaje obligacji mogą być emitowane przez podmioty posiadające zdolność emisyjną 
i spełniające określone wymogi prawne. Jako przykład można podać obligacje zamienne, które 
mogą być emitowane jedynie przez spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne. Stąd też wydaje 
się niezasadne, aby ograniczyć	możliwość	cesji	długu	inkorporowanego	w	obligacjach	przez	
emitenta	obligacji	na	inne	podmioty. Wystarczającą w tym względzie ochronę obligatariuszy 
(jako wierzycieli), moim zdaniem, stanowią przepisy k.c. Przyjmuję zatem stanowisko (podobnie 
jak T. Sójka), że istnieje	prawna	możliwość	przejęcia	długu,	a	jakiekolwiek	w	tym	względzie	
wyjątki	muszą	wynikać	z	przepisów	prawa.	

Wydaje się zatem, że należy w tym względzie stosować ogólne przepisy prawa cywilne-
go (k.c.) z uwzględnieniem stosunku zobowiązaniowego wynikającego z obligacji, mimo że uo 
nie zawiera expressis verbis ani możliwości przejęcia długu emitenta obligacji, ani stosownego 
zakazu. Co więcej, szczególne przepisy uo (o czym mowa poniżej) wskazują wyraźnie, że istnieją 
możliwość zmiany tożsamości emitenta i brak jego ciągłości czasowej, co tym bardziej utwierdza, 
że przyjęte stanowisko jest poprawne.

VI.	 Brak	tożsamości	personalnej	i	ciągłości	czasowej	
emitenta	obligacji	–	wnioski	wynikające	z	uo	oraz	k.s.h.

Jako dodatkowy argument za brakiem obowiązywania zasady tożsamości personalnej i cią-
głości czasowej emitenta obligacji wskazać trzeba, że uo oraz k.s.h.10 wskazują bezpośrednio na 

10 Ustawa z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (DzU 2000 Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.); dalej: k.s.h.
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możliwości zmiany po stronie emitenta – dłużnika z tytułu wyemitowanych obligacji. Ergo, skoro 
w uo (oraz k.s.h.) istnieją prawnie uregulowane sytuacje, które wyłączają tożsamość personalną 
i ciągłość czasową emitenta, skonkludować trzeba, że przedmiotowa zasada nie obowiązuje. 
Art. 74 ust. 5 uo stanowi, że zniesienie lub podział jednostki samorządu terytorialnego, związku 
tych jednostek lub jednostki władz regionalnych lub lokalnych innego niż Rzeczpospolita Polska 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, będących emitentami obligacji, skutkuje	przeniesie‑
niem	odpowiedzialności	za	zobowiązania	wynikające	z	emisji	obligacji	solidarnie	na	rzecz	
jednostek	samorządu	terytorialnego	lub	ich	związków	albo	jednostek	władz	regionalnych	
lub	lokalnych	innego	niż	Rzeczpospolita	Polska	państwa	członkowskiego	Unii	Europejskiej,	
które	przejęły	mienie	emitenta	(por. Woźniak, 2015, s. 15). Warto w tym miejscu poruszyć szer-
szą tematykę zmiany	podmiotowej	leżącej	po	stronie	emitenta	w	kontekście	obligacji	i	jej	
skutków	dla	stosunku	zobowiązaniowego	inkorporowanego	w	obligacjach. Innymi słowy, 
należy rozważyć takie zdarzenia, które powodują, że wykonanie zobowiązania inkorporowanego 
w obligacjach jest zagrożone albo też ulega modyfikacji. Zwraca na to uwagę sam ustawodawca 
w art. 74 ust. 4 uo, wskazując, że w przypadku połączenia	emitenta	z	innym	podmiotem,	jego	
podziału	lub	przekształcenia	formy	prawnej, obligacje podlegają natychmiastowemu wykupo-
wi w części, w jakiej przewidują świadczenie pieniężne, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki 
emitenta z tytułu obligacji, zgodnie z uo nie	posiada	uprawnień	do	ich	emitowania. Przepis 
ten stosuje się odpowiednio, jeżeli emitent zobowiązał się do spełnienia świadczenia niepienięż-
nego, przy czym takie świadczenie zostaje przekształcone w świadczenie pieniężne (por. art. 74 
ust. 6 uo). Z kolei w	przypadku	likwidacji	emitenta obligacje podlegają natychmiastowemu wy-
kupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociażby termin ich wykupu jeszcze nie nastąpił (por. art. 74 
ust. 5 uo). Tak samo jest w sytuacji, jeżeli emitent zobowiązał się do spełnienia świadczenia nie-
pieniężnego, przy czym takie świadczenie zostaje przekształcone w świadczenie pieniężne. Warto 
zauważyć, że w przypadku obligacji zamiennych, zgodnie z art. 19 ust. 6 uo, w warunkach emisji 
obligacji zamiennych emitent zobowiązany jest określić sposób postępowania w	przypadku	prze‑
kształcenia,	podziału,	połączenia	lub	likwidacji	emitenta	lub	zmiany	wartości	nominalnej	
akcji	przed	dniem	wymagalności	roszczenia	do	zamiany. Zagadnienie zmiany podmiotowej po 
stronie emitenta warto skrótowo omówić z uwzględnieniem w szczególności obligacji zamiennych 
oraz obligacji z prawem pierwszeństwa, gdyż ma ono niebagatelne znaczenie w świetle kwestii 
poruszonych w niniejszym artykule.

1.	 Połączenie	z	udziałem	emitenta	obligacji

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 491 k.s.h. spółki kapitałowe mogą łączyć się 
między sobą oraz ze spółkami osobowymi, ale spółka osobowa nie może być spółką przejmującą 
albo spółką nowo zawiązaną. Spółki osobowe mogą łączyć się między sobą tylko przez zawiązanie 
spółki kapitałowej. Wyłączone jest łączenie z udziałem spółki w likwidacji, która rozpoczęła podział 
majątku albo spółki w upadłości (szerzej: Pinior, 2015, s. 1188 i n.; Oplustil, 2017, s. 1136 i n.; 
Rodzynkiewicz, 2016, s. 79 i n.; Szumański, 2012, s. 5). Stosownie do art. 492 k.s.h. połączenie 
może być dokonane: 1) przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę 
przejmującą za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowa-
nej (łączenie przez przejęcie); 2) przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek 
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wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie przez zawiązanie nowej 
spółki) (por. Pinior, 2015, s. 1194 i n.; Oplustil, 2017, s. 1145 i n.; Rodzynkiewicz, 2016, s. 97 i n.; 
Szumański, 2012, s. 55). Skoro obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi, o ile podmiot, 
który wstąpił w obowiązki emitenta nie posiada uprawnień do ich emitowania, wydaje się, że 
w przypadku połączenia problem będzie zasadniczo dotyczył emitenta obligacji, uprawniających 
do świadczeń innych niż pieniężne. Zgodnie bowiem z art. 494 k.s.h. (por. Pinior, 2015, s. 1201 i n.; 
Oplustil, 2017, s. 1151 i n.; Rodzynkiewicz, 2016, s. 118 i n.; Szumański, 2012, s. 89) spółka przej-
mująca lub nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki 
przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki (tzw. zasada sukcesji uni-
wersalnej). Konsekwentnie prawdopodobne jest, że łączenie z udziałem spółki-emitenta obligacji 
zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa (por. art. 19–21 uo) może spowodować, że 
spółką przejmującą lub spółką nowo zawiązaną nie będzie spółka akcyjna (a na pewno nie będzie 
nią w świetle brzmienia art. 491 k.s.h. spółka komandytowo-akcyjna), lecz spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. W efekcie należy zadać pytanie, co się dzieje z uprawnieniem posiadaczy 
obligacji zamiennych do dokonania zamiany na akcje emitenta lub z uprawnieniami posiadaczy 
obligacji z prawem pierwszeństwa do subskrybowania akcji emitenta z pierwszeństwem przed 
jej akcjonariuszami? Przedmiotowe zagadnienie stara się regulować art. 511 § 2 k.s.h. Zgodnie 
z tym przepisem posiadacze papierów wartościowych innych niż akcje, emitowanych przez spółkę 
przejmowaną bądź przez spółki łączące się per unionem, mają w spółce przejmującej albo spółce 
nowo zawiązanej prawa	co	najmniej	równoważne	z	tymi,	które	przysługiwały	im	dotychczas. 
Ustawodawca prawnie gwarantuje zatem zachowanie praw	równoważnych	posiadaczom	pa‑
pierów	wartościowych	innych	niż	akcje,	ale	nie	praw	identycznych,	jakie	im	dotychczas	
przysługiwały	(słusznie: Pinior, 2015, s. 1253; podobnie, jako zasada niepogarszania praw: 
Oplustil, 2017, s. 1224). Przepis dotyczy zatem w szczególności obligacji zamiennych oraz obli-
gacji z prawem pierwszeństwa, ale także obligacji partycypacyjnych (z prawem do udziału zysku 
emitenta) (Pinior, 2015, s. 1252). Tym samym ustawodawca dopuszcza możliwość zmiany pod-
miotowej po stronie emitenta obligacji, przy czym gwarantuje zachowanie pewnych praw po stronie 
obligatariuszy specyficznych rodzajów obligacji. Niezależnie, wydaje się jednak, że trudno mówić 
o co najmniej równoważnych prawach, gdy spółką przejmującą albo nowo zawiązaną jest spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością. W literaturze wyrażono pogląd, że na mocy wspomnianego 
przepisu obligatariusz obligacji zamiennych będzie mógł skorzystać w spółce przejmującej z prawa 
konwersji obligacji na udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (podobnie w przypadku 
obligacji z prawem pierwszeństwa) (tak Rodzynkiewicz, 2016, nb 9, s. 320–321)11. Taki pogląd 
jest, moim zdaniem, błędny. Prawu polskiemu nie jest bowiem znane przekształcenie (konwersja) 
obligacji zamiennych na akcje w obligacje zamienne na udziały (podobnie przekształcenie obligacji 
z prawem pierwszeństwa na obligacje z prawem pierwszeństwa do udziałów). Należałoby raczej 
opowiedzieć się za poglądem, że odpowiednio należy stosować w tym przypadku art. 74 ust. 6 uo, 
a więc stwierdzić, że następuje konwersja świadczenia niepieniężnego emitenta w świadczenie 
pieniężne na żądanie posiadacza takich rodzajów obligacji (por. Oplustil, 2017, s. 1227)12. Takie 

11 Nie zajmuje, jak się wydaje, tożsamego stanowiska A. Szumański (por. Szumański, 2012, s. 374.
12 K. Oplustil stoi na stanowisku, że dopuszczalne jest, iż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiąże się do zawarcia z dotychczasowymi 
obligatariuszami umowy opcji, z której będzie wynikać prawo objęcia udziałów wyemitowanych w przyszłości przez spółkę i z pierwszeństwem przed jej 
dotychczasowymi wspólnikami. Moim zdaniem jednak taka czynność jest uprawniona na mocy art. 511 § 3 k.s.h.
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rozumowanie wydaje się zgodne z rozumieniem praw co najmniej równoważnych w świetle art. 511 
§ 2 k.s.h. jako nie praw tożsamych, ale praw o wartości takiej samej lub większej niż to, co wyni-
kało ze stosunku zobowiązaniowego inkorporowanego w obligacjach zamiennych lub z prawem 
pierwszeństwa. Warto również zwrócić uwagę na art. 511 § 3 k.s.h., zgodnie z którym uprawnienia 
posiadaczy papierów wartościowych innych niż akcje mogą być zmienione lub zniesione w drodze 
umowy pomiędzy posiadaczem obligacji zamiennych a spółką przejmującą bądź spółką nowo za-
wiązaną. Konstrukcyjnie mowa w tym przepisie o nowacji (odnowieniu) stosunku zobowiązaniowego 
na podstawie art. 506 § 1 k.c. (zob. Rodzynkiewicz, 2016, s. 377).

2.	 Podział	z	udziałem	emitenta	obligacji

Zgodnie z art. 528 k.s.h. spółka kapitałowa może podzielić się na dwie albo więcej spółek 
kapitałowych. Nie jest przy tym dopuszczalny podział spółki akcyjnej, jeżeli kapitał zakładowy 
nie został pokryty. Spółka osobowa nie podlega podziałowi. Nie podlega również podziałowi 
spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku ani spółka w upadłości (por. Pinior, 2015, 
s. 1303 i n.; Rachwał, 2017, s. 1314 i n.; Rodzynkiewicz, 2016, s. 658 i n.). Stosownie do art. 529 
k.s.h. podział może być dokonany: 1) przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na 
inne spółki za udziały lub akcje spółki przejmującej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej 
(podział przez przejęcie); 2) przez zawiązanie nowych spółek, na które przechodzi cały majątek 
spółki dzielonej za udziały lub akcje nowych spółek (podział przez zawiązanie nowych spółek); 
3) przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na istniejącą i na nowo zawiązaną spół-
kę lub spółki (podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki); 4) przez przeniesienie części 
majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wy-
dzielenie) (por. Pinior, 2015, s. 1309 i n.; Rachwał, 2017, s. 1319 i n.; Rodzynkiewicz, 2016, 
s. 476 i n.; Szumański, 2012, s. 691 i n.). Zgodnie z art. 531 k.s.h. spółki przejmujące lub spółki 
nowo zawiązane powstałe w związku z podziałem wstępują z dniem podziału bądź z dniem wy-
dzielenia w prawa i obowiązki spółki dzielonej, określone w planie podziału (częściowa sukcesja 
uniwersalna) (zob. Pinior, 2015, s. 1314 i n.; Rachwał, 2017, s. 1325 i n.; Rodzynkiewicz, 2016, 
s. 720 i n.). Podobnie jak w przypadku łączenia spółek, skoro obligacje podlegają natychmiasto-
wemu wykupowi, o ile podmiot, który wstąpił w obowiązki emitenta nie posiada uprawnień do ich 
emitowania, wydaje się, że w przypadku podziału problem będzie zasadniczo dotyczył emitenta 
obligacji uprawniających do świadczeń innych niż pieniężne, tj. obligacji zamiennych oraz obli-
gacji z prawem pierwszeństwa. Jeśli w wyniku podziału spółki akcyjnej spółką przejmującą lub 
spółką nowo zawiązaną byłaby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pojawia się pytanie 
o treść uprawnień obligatariuszy obligacji zamiennych oraz obligacji z prawem pierwszeństwa. 
Konstrukcyjnie problem ten jest rozwiązany w sposób podobny jak w przypadku łączenia spółek. 
Zgodnie z art. 547 § 2 i 3 k.s.h. posiadacze papierów wartościowych innych niż akcje, emitowa-
nych przez spółkę dzieloną, mają w spółce przejmującej lub spółce nowo zawiązanej prawa co 
najmniej równoważne z tymi, które przysługiwały im dotychczas. Nadto zmiana lub zniesienie 
uprawnień posiadaczy obligacji zamiennych może nastąpić w drodze umowy między posiada-
czem obligacji zamiennych a spółką przejmującą bądź spółką nowo zawiązaną. Jasne jest więc, 
że art. 547 § 2 i 3 k.s.h. jest odzwierciedleniem art. 511 § 2 i 3 k.s.h. Dlatego też uwagi w zakresie 
łączenia spółek z udziałem emitenta obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa mają par 
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excellence odniesienie do podziału spółki akcyjnej (emitenta obligacji zamiennych lub z prawem 
pierwszeństwa) (odmiennie: Rachwał, 2017, s. 1378; Rodzynkiewicz, 2016, s. 622; por. Pinior, 
2015, s. 1370 i n.; Szumański, 2012, s. 1000).

3.	 Przekształcenie	emitenta	obligacji

Zgodnie z art. 551 k.s.h. spółki osobowe i spółki kapitałowe (zwane spółkami przekształcany-
mi) mogą być przekształcane w inną spółkę handlową (zwaną spółką przekształconą). Nie może 
być przekształcana spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku oraz spółka w upadło-
ści. Na gruncie przekształcenia, odmiennie niż w przypadku łączenia się spółek oraz podziału, 
mamy do czynienia z zasadą kontynuacji w sferze praw i obowiązków aniżeli z zasadą sukcesji 
uniwersalnej (por. Pinior, 2015, s. 1377 i n.; Rodzynkiewicz, 2016, s. 651 i n.; Szumański, 2012, 
s. 1039 i n.). Potwierdza tę zasadę art. 553 k.s.h., zgodnie z którym spółce przekształconej przy-
sługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. W przypadku przekształcenia emitenta 
obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa w spółkę osobową inną niż spółka komandy-
towo-akcyjna, obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi w części, w jakiej przewidują 
świadczenie pieniężne (podobnie świadczenia niepieniężne podlegają przekształceniu w świad-
czenia pieniężne). W przypadku przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę komandytowo-akcyjną 
obligatariusze obligacji zamiennych w spółce akcyjnej przekształcanej zachowują prawo zamiany 
na akcje w przekształconej spółce komandytowo-akcyjnej na zasadzie kontynuacji. Interesujące jest 
jednak zagadnienie przekształcenia emitenta obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa 
będącego spółką akcyjną w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z art. 580 k.s.h. 
posiadacze obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub innych obligacji upraw-
niających do świadczeń niepieniężnych w przekształcanej spółce akcyjnej, uprawniających do 
świadczeń niepieniężnych w przekształcanej spółce akcyjnej, mają w spółce z ograniczoną od-
powiedzialnością prawa co najmniej równoważne z tymi, które im przysługiwały dotychczas. Nie 
jest przy tym wykluczona zmiana bądź wygaśnięcie tych uprawnień w drodze umowy między 
uprawnionym z tych obligacji a spółką przekształconą. W doktrynie wyrażany jest pogląd, zgod-
nie z którym możliwe będzie przyznanie wspólnikom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
prawa do żądania zamiany obligacji na udziały czy prawo pierwszeństwa w objęciu udziałów (tak 
Pinior, 2015, s. 1436; Rodzynkiewicz, 2016, s. 810 i n.). Moim zdaniem taki pogląd jest błędny. 
Ustawa o obligacjach nie dopuszcza bowiem konwersji obligacji zamiennych na akcje w obligacje 
zamienne na udziały (podobnie przekształcenie obligacji z prawem pierwszeństwa na obligacje 
z prawem pierwszeństwa do udziałów)13. Należy stosować w tym przypadku art. 74 ust. 6 uo, 
a więc stwierdzić, że następuje konwersja świadczenia niepieniężnego emitenta w świadczenie 
pieniężne na żądanie posiadacza takich rodzajów obligacji. Takie rozumowanie wydaje się zgodne 
z rozumieniem praw co najmniej równoważnych w świetle art. 580 k.s.h. jako nie praw tożsamych, 
ale praw o wartości takiej samej lub większej niż to co wynikało ze stosunku zobowiązaniowego 
inkorporowanego w obligacjach zamiennych lub z prawem pierwszeństwa. Słusznie zauważono 
w doktrynie, że zagwarantowanie praw równoważnych dotyczy	przekształcenia	spółki	ak‑

13 Odmiennie Rodzynkiewicz, 2016, nb 2, s. 810. Autor twierdzi, że dzięki art. 580 k.s.h. obligatariusze przekształcanej spółki akcyjnej będą uprawnieni 
do objęcia udziałów w przekształconej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Podobnie też: Szumański, 2012, s. 1287.
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cyjnej	w	spółkę	z	ograniczoną	odpowiedzialnością14. Poza zakresem normatywnym w tym 
względzie pozostawiono zatem przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę komandytowo-akcyjną. 
W tym przypadku, zgodnie z zasadą kontynuacji, z dniem przekształcenia uprawnieni z obligacji 
wyemitowanych przez przekształcaną spółkę akcyjną stają się obligatariuszami spółki komandy-
towo-akcyjnej, którym przysługują te same uprawnienia, jak w spółce przekształcanej (tak Tofel, 
2017, s. 1505). Nie uregulowano również sytuacji, w której spółka komandytowo-akcyjna zostaje 
przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym względzie należałoby stoso-
wać art. 74 ust. 6 uo.

VII.	 Wnioski
W ramach artykułu podjęto zagadnienie obowiązywania tzw. zasady tożsamości personalnej 

i ciągłości czasowej emitenta obligacji. Zagadnienie zostało omówione, w odniesieniu do zasad 
ogólnych dotyczących przejęcia długu w świetle k.c., oraz w kontekście konstrukcji prawnej obligacji 
i właściwości stosunku zobowiązaniowego z niej wynikającego. Mimo dominujących w doktrynie 
poglądów o obowiązywaniu zasady tożsamości personalnej i ciągłości czasowej emitenta obligacji, 
w artykule zajęto stanowisko (podobnie jak T. Sójka), że istnieje prawna możliwość przejęcia długu, 
a jakiekolwiek w tym względzie wyjątki muszą wynikać z przepisów prawa.	Co więcej,	w zakresie 
możliwości przejęcia długu emitenta obligacji należy w tym względzie stosować ogólne przepisy 
prawa cywilnego (k.c.) z uwzględnieniem stosunku zobowiązaniowego wynikającego z obligacji. 
Wreszcie, w artykule przybliżono sytuacje, gdzie uo wskazuje bezpośrednio na możliwości zmiany 
po stronie emitenta – dłużnika z tytułu wyemitowanych obligacji.
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Streszczenie	
Skuteczność zabezpieczeń obligacji ma istotne znaczenie w pierwszej kolejności dla obligatariu-
szy, ale w szerszej perspektywie dla całego rynku dłużnych papierów wartościowych. Zapewnienie 
sytuacji, w której ustanowione zabezpieczenia dają gwarancje rzeczywistego bezpieczeństwa jest 
warunkiem wzrostu zaufania do rynku. Sprzyjać temu powinna odpowiednia wykładnia przepisów 
prawa, zgodna z celami regulacji. 
Przepisy jedynie szczątkowo regulują kwestie związane z umową o administrowanie zabezpie-
czeniami. Mimo niewielkiej ilości, przepisy są niespójne, a ich stosowanie rodzi sporo wątpliwości. 
Jedną z nich jest kwestia momentu, w którym powinna zostać zawarta umowa o administrowanie 
zabezpieczeniami. 
Celem opracowania jest wskazanie argumentów przemawiających za tezą, że umowa o admi-
nistrowanie zabezpieczeniami może zostać zawarta w dowolnym momencie, począwszy od po-
wstania pomysłu na emisje obligacji, aż do momentu wykupienia przez emitenta ostatniej obligacji 
danej serii.

Słowa	kluczowe: obligacje; umowa o administrowanie zabezpieczeniami; administrator hipoteki; 
administrator zastawu; administrator zabezpieczeń.
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rynku kapitałowego oraz prawie spółek. Doradza w zakresie pozyskiwania środków na rynku kapitałowych, a w szczególności publicznych i prywatnych 
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I.	 Wprowadzenie
Zabezpieczenie obligacji zastawem rejestrowym, hipoteką lub w inny sposób wymaga usta-

nowienia administratora zabezpieczeń1. Wyboru administratora zabezpieczeń dokonuje emitent 
obligacji, zawierając z wybraną osobą umowę, na podstawie której administrator zabezpieczeń ma 
działać w imieniu własnym, lecz na rachunek obligatariuszy2. Przepisy w  zasadzie nie wskazują 
żadnych elementów takiej umowy. Praktyka wypełniła tę lukę. Na ile poszczególne rozwiązania 
przyjmowane w takich umowach przejdą test weryfikacji sądowej, okaże się w przyszłości. Moim 
zdaniem, można obecnie pokusić się o stwierdzenie, że standard umowy o administrowanie za-
bezpieczeniami został ukształtowany. Trzeba jednak postawić tylko z pozoru banalne i nieistotne 
pytanie – kiedy powinna zostać zawarta umowa o administrowanie zabezpieczeniami? 

II.	 Problematyczne	brzmienie	przepisów
Rozproszone przepisy nie dają nam jednoznacznej odpowiedzi. Kwestia momentu zawierania 

umowy o administrowanie zabezpieczeniami jest regulowana różnie w odniesieniu do poszcze-
gólnych rodzajów zabezpieczeń. I tak:
1) Zastaw rejestrowy.

Dla zabezpieczenia obligacji zastawem rejestrowym „(…)obowiązkowe jest ustanowienie 
administratora zastawu, na podstawie umowy między emitentem i administratorem zastawu” 
(art. 4 ust. 4 ustawy o zastawie rejestrowym). Przepis nie odnosi się do momentu zawarcia 
umowy o administrowanie zastawem.

2) Hipoteka.
W przypadku hipoteki przepis dotyka problemu momentu zawarcia umowy o admini-

strowanie zabezpieczeniami i wskazuje, że „Przed rozpoczęciem emisji obligacji emitent jest 
obowiązany zawrzeć w formie pisemnej pod rygorem nieważności umowę z administratorem 
hipoteki” (art. 31 ust. 4 ustawy o obligacjach).

3) Zabezpieczenia inne niż hipoteka lub zastaw rejestrowy.
Tożsamy z regulacją dotyczącą hipoteki jest przepis dotyczący innych zabezpieczeń, 

stanowiący, że: „(…) emitent może, przed rozpoczęciem emisji obligacji, zawrzeć w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności umowę z administratorem zabezpieczeń (…)” (art. 29 
ustawy o obligacjach).
Ograniczając się do ścisłej wykładni językowej, można dojść do wniosku, że umowa o ad-

ministrowanie zastawem może być zawarta w dowolnym momencie, a administrowanie innymi 
zabezpieczeniami, w tym hipoteką, wymaga zawarcia umowy jeszcze przed rozpoczęciem emisji 
obligacji. 

W dalszej części tego opracowania postaram się wykazać, że wniosek taki jest jednak błędny. 
Moim zdaniem, właściwa interpretacja przepisów prowadzi do konkluzji, że umowa o administrowanie 

1 W dalszej części artykułu pojęć „administrator zabezpieczeń” lub „umowa o administrowanie zabezpieczeniami” będę używał w znaczeniu szerokim, 
czyli jako pojęć dotyczących wszelkich rodzajów administratorów zabezpieczeń, a więc zarówno administratora zastawu, hipoteki lub każdego innego 
zabezpieczenia. W wypadków rozróżniania tych pojęć będzie to wyraźnie wskazane. Pojęcia te wyjątkowo bowiem występują w stanie czystym. Regułą 
jest łączenie zabezpieczeń, w szczególności zabezpieczeń rzeczowych (zastaw, hipoteka) z zabezpieczeniami ułatwiającymi egzekucję, takimi jak wek-
sle lub oświadczenia o poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc) oraz zabezpieczeniami udzielanymi przez osoby trzecie (np. poręczenia lub gwarancje).
2 Dla poszczególnych rodzajów zabezpieczeń wymagają tego: (i) dla hipoteki – art. 31 ust. 4 ustawy z 15.01.2015 r. o obligacjach (t.j. DzU 2015, 
poz. 238 ze zm.; dalej: ustawa o obligacjach); (ii) dla zastawu rejestrowego – art. 4 ust. 4 ustawy z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i o rejestrze 
zastawów (DzU 1996 Nr 149, poz. 703 ze zm.; dalej: ustawa o zastawie rejestrowym) i dla innych rodzajów zabezpieczeń art. 29 ustawy o obligacjach.
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zabezpieczeniami, a w tym umowa o administrowanie zastawem oraz hipoteką mogą zostać 
zawarte w dowolnym momencie, począwszy od powstania pomysłu na emisję obligacji (przed 
rozpoczęciem emisji), aż do momentu wykupienia przez emitenta ostatniej obligacji danej serii. 

III.	 Emisja	obligacji
Zacznijmy od tego, czym jest emisja obligacji oraz kiedy się rozpoczyna. Ustawa nie zawiera 

legalnej definicji tego pojęcia. Powszechnie jednak przyjmuje się, że emisja papierów wartościo-
wych to cały proces ich tworzenia. Nie dotykając nawet szczegółów dobrze opisanych w doktrynie 
teorii powstawania papierów wartościowych (Romanowski, 2005, s. 66–70), można stwierdzić, że 
emisja obligacji to ogół czynności prawnych prowadzących do utworzenia obligacji jako papieru 
wartościowego (Weiss, 2006, s. 451–452). O ile można toczyć spory co do momentu końcowego 
emisji, o tyle wyznaczenie momentu początkowego jest proste. Emisja obligacji rozpoczyna się 
od podjęcia przez emitenta decyzji o emisji obligacji, mającej formę uchwały emisyjnej3. 

Wszystkie pozostałe czynności emisyjne są następstwem uchwały emisyjnej i mają 
oparcie w jej treści. Rozpoczęcie emisji obligacji następuje więc w momencie podjęcia przez 
emitenta uchwały emisyjnej, która określa podstawowe parametry obligacji, takie jak: ilość 
emitowanych obligacji, ich nominał, podstawowe parametry finansowe (wysokość oprocento-
wania, okresy odsetkowe), czas trwania (dzień wykupu) oraz wskazanie zabezpieczeń, jeśli je  
przewidziano.

Najbardziej typowa chronologia zdarzeń przy emisji obligacji zabezpieczonych jest następująca:
1) podjęcie uchwały emisyjnej;
2) zawarcie umowy o administrowanie zabezpieczeniami; 
3) ustanowienie warunków emisji;
4) ustanowienie zabezpieczeń (zawarcie umów, złożenie oświadczeń, dokonanie odpowiednich 

wpisów w rejestrach lub księgach wieczystych);
5) oferowanie obligacji (składania propozycji nabycia lub zbieranie zapisów);
6) przydział obligacji;
7) zapis obligacji na rachunku papierów wartościowych.

Ustanawianie administratora zabezpieczeń następuje z reguły przed ustaleniem warunków 
emisji. Wynika to z wymogu, by warunki emisji wskazywały, że zawarta została umowa z admini-
stratorem zastawu lub administratorem hipoteki4 (art. 6 ust. 2 pkt 6 ustawy o obligacjach).

Zawieranie umowy o administrowanie zabezpieczeniami przed emisją obligacji jest prob-
lematyczne. Umowa ta nie może bowiem wskazywać konkretnej emisji, której będzie dotyczyć, 
ponieważ emisji tej po prostu jeszcze nie ma. Może istnieć co najwyżej pomysł i plan na taką 
emisję. Zawarcie umowy o administrowanie przed emisją wymaga jej zmiany lub uzupełnienia 
po rozpoczęciu emisji obligacji, gdy będą znane już parametry emitowanych obligacji, których 
zabezpieczenia będą przedmiotem administrowania. Sensowne wydaje się jedynie zawieranie 
umów ramowych na administrowanie zabezpieczeniami dotyczących programów emisji obligacji 

3 Ustawa o obligacjach używa pojęcia „decyzja o emisji” w przepisach ogólnych dotyczących warunków emisji (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o obligacjach). 
Pojęcie „uchwała emisyjna” pojawia się jednak przy regulacjach dotyczących szczególnych rodzajów obligacji (art. 19 ust. 3 i 4 dla obligacji zamiennych, 
art. 20 ust. 2 dla obligacji z prawem pierwszeństwa i art. 25 ust. 2 dla obligacji przychodowych).
4 Trudno nie wskazać niekonsekwencji ustawodawcy, który pomija wymóg wskazywania w warunkach emisji obligacji faktu zawarcia umowy z admi-
nistratorem zabezpieczeń innych niż zastaw lub hipoteka.
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oferowanych na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego5. W takim prospekcie sporzą-
dzanym przed dokonaniem emisji obligacji opisywane są zabezpieczenia przyszłych obligacji 
oraz wskazywana jest osoba administratora zabezpieczeń. Po zatwierdzeniu prospektu podsta-
wowego przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowi on podstawę do kolejnych emisji obliga-
cji, opisywanych w sukcesywnie sporządzanych ostatecznych warunkach emisji obligacji każdej 
z serii. W przypadku takiego programu emisji obligacji zawarcie umowy o administrowanie przed 
emisją ma więc uzasadnienie prawne, które jest mocno powiązane z celami tego specyficznego 
mechanizmu. 

Ten wyjątkowy przypadek nie powinien być jednak rozszerzany na klasyczne emisje obligacji.

IV.	 Cel	regulacji
Istnienie zabezpieczeń obligacji ma zwiększyć ich atrakcyjność dla inwestorów, gdyż pozwala 

na pewniejsze, łatwiejsze i szybsze zaspokojenie długu, na wypadek braku jego terminowej spła-
ty. Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji administratora zabezpieczeń miało 
na celu – wzorem bardziej rozwiniętych rynków – zwiększenie elastyczności instytucji obligacji 
zabezpieczonych i zwiększenie bezpieczeństwa obrotu dla wszystkich jego uczestników. W tym 
kontekście, podstawowym celem istnienia instytucji administratora zabezpieczeń jest ochrona 
obligatariuszy. Jest ona dokonywana poprzez ustanowienie profesjonalnego podmiotu, który 
ma działać na rzecz wierzycieli w taki sposób, aby w wypadku braku terminowej spłaty obligacji 
przez emitenta doprowadzić do zaspokojenia długu. Administrator ma doprowadzić do ważnego 
i skutecznego ustanowienia zabezpieczeń, stworzenia realnych mechanizmów użycia zabezpie-
czeń oraz – w wypadku braku terminowej zapłaty – doprowadzić do zaspokojenia długu poprzez 
realizację zabezpieczeń. Taki cel przepisów nakazuje takie dokonywanie ich wykładni, by ochro-
na obligatariuszy była dokonywana w sposób jak najpełniejszy. W wypadku wątpliwości co do 
treści danej regulacji, powinna ona być interpretowana zgodnie z jej celem, a więc by zapewnić 
ochronę praw obligatariuszy. 

V.	 Wykładnia	nieprecyzyjnych	przepisów
Moim zdaniem, właściwie odczytany przepis art. 31 ust. 4 lub art. 29 ustawy o obligacjach 

wskazuje jedynie najwcześniejszy moment zawarcia umowy o administrowanie zabezpieczeniami. 
Przepis ten określa jedynie pierwszy możliwy moment zawarcia umowy o administrowanie zabez-
pieczeniami. W tym sensie wyraz „przed” powinien być odczytywany, jako „nawet wcześniej niż” 
lub „zanim dojdzie do podjęcia”. Emitent i administrator zabezpieczeń mogą taką umowę zawrzeć 
jeszcze przed emisją. Z oczywistych względów umowa ta musi odwoływać się do konkretnej emisji 
i być z nią powiązana. Właśnie z przyczyny konieczności powiązania umowy o administrowanie 
z konkretną emisją, standardem jest zawieranie takiej umowy po podjęciu przez emitenta uchwały 
emisyjnej. Dopiero podjęcie uchwały o emisji pozwala na ustalenie kluczowych parametrów nie 
tylko obligacji, lecz także samej umowy o administrowanie (np. rodzaje zabezpieczeń oraz czas 
trwania obligacji).

5 Na podstawie art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z 14.06.2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany 
w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
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Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by umowa o administrowanie została zawarta w trak-
cie emisji (np. po podjęciu uchwały emisyjnej), bezpośrednio po jej zakończeniu (np. tydzień po 
przydziale obligacji), ale również w trakcie trwania obligacji (np. rok po emisji, a dwa lata przed 
terminem wykupu) czy nawet po terminie wykupu wskazanym w warunkach emisji (restrukturyzacja 
zadłużenia połączona z ustanowieniem nowych zabezpieczeń). W takim kierunku rozwinęła się 
polska praktyka emisyjna, dopuszczająca by umowa o administrowanie zabezpieczeniami była 
zawierana w różnych momentach, w tym w dużej liczbie już po emisji obligacji.

Argumentów za możliwością ustanawiania administratora zabezpieczeń w trakcie emisji do-
starcza sama ustawa o obligacjach. Przepisy przewidują bowiem możliwość zmiany administra-
tora zabezpieczeń6. Zmiana administratora może być dokonana tak w trakcie, jak i już po emisji. 
W takiej sytuacji emitent zawiera z nowym administratorem umowę o administrowanie zabezpie-
czeniami. W konsekwencji, sama ustawa przewiduje wprost zawieranie umów o administrowanie 
już po emisji obligacji. 

Co więcej, zmiana warunków emisji obligacji w zakresie wskazania zawarcia umowy z admi-
nistratorem zastawu i hipoteki może być dokonana przez emitenta na podstawie jednostronnego 
oświadczenia woli (art. 7 ust. 2 ustawy o obligacjach). Emitent może więc zmieniać istnieją-
ce warunki emisji (nie mogą one istnieć przed emisją) i wskazać fakt zawarcia nowej umowy 
o administrowanie.

VI.	 Praktyczne	problemy
Problem momentu, w którym może zostać zawarta umowa o administrowanie zabezpie-

czeniami obligacji nie ma charakteru czysto akademickiego. Niestaranna redakcja przepisów, 
a w szczególności umieszczenie niefortunnego sformułowania „przed emisją” w art.  29 oraz art. 31 
ust. 4 ustawy o obligacjach oraz bezrefleksyjne odczytywanie tych przepisów są przyczyną wielu 
problemów praktycznych. Pierwszym z nich jest odmawianie statusu administratora zabezpieczeń 
tym podmiotom, które zawarły z emitentem umowy o administrowanie już po podjęciu uchwały 
o emisji obligacji. Może to następować w stosunkach cywilnoprawnych, ale także i w proceso-
wych. Szczególnym przypadkiem takiej sytuacji jest odmowa uznania administratora hipoteki za 
reprezentanta obligatariuszy w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Prawa i obowiązki obligata-
riuszy zabezpieczonych hipoteką w postępowaniu restrukturyzacyjnym wykonuje „administrator 
hipoteki, o którym mowa w art. 31 ust. 4 ustawy o obligacjach7” (art. 363 ust. 2 prawa restruktu-
ryzacyjnego8). Jest to wyjątek od zasady, że prawa i obowiązki obligatariuszy w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym wykonuje kurator ustanowiony przez sąd restrukturyzacyjny (art. 363 ust. 1 
prawa restrukturyzacyjnego). Sąd nie ma więc wyboru i musi uznać, że w postępowaniu restruk-
turyzacyjnym za obligatariuszy działa administrator hipoteki9. Sąd restrukturyzacyjny może jednak 
uznać, że administrator hipoteki nie jest administratorem „o którym mowa w  art.  31 ust. 4 ustawy 

6 W tym zakresie do administratora innych zabezpieczeń oraz administratora odpowiednio stosuje się przepisy dotyczące banku-reprezentanta (art. 80 
ust. 4–5 w zw. z art. 29 oraz art. 31 ust. 4 ustawy o obligacjach). Takiego odwołania brakuje wobec administratora zastawu.
7 Na marginesie należy wskazać, że niezrozumiałe jest ograniczenie tej reprezentacji do administratora hipoteki, a wyłączenie pozostałych administra-
torów. Moim zdaniem, optymalne dla realizacji celów postępowania byłoby to, żeby administrator zabezpieczeń reprezentował obligatariuszy w postę-
powaniu restrukturyzacyjnym. W wypadku kilku administratorów albo konieczności zmiany administratora (np. na skutek nieprawidłowego wykonywania 
czynności) do zmiany reprezentanta obligatariuszy byłby uprawniony sąd restrukturyzacyjny, przy czym postanowienie o zmianie lub wskazaniu repre-
zentanta obligatariuszy powinno podlegać kontroli instancyjnej.
8 Ustawa z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (DzU 2015, poz. 978 ze zm.).
9 P. Zimmerman, Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2016, s. 1745.
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o obligacjach”, właśnie ze względu na moment zawarcia umowy o administrowanie hipoteką. Taka 
sytuacja powoduje dalsze komplikacje sytuacji prawnej emitenta, obligatariuszy, administratora 
i kuratora nie tylko w postępowaniu restrukturyzacyjnymi, lecz także po jego zakończeniu. 

Idąc dalej, trzymanie się wykładni „przed emisją, albo nigdy!” prowadzi wprost do zakazu do-
ubezpieczenia obligacji lub zabezpieczenia obligacji pierwotnie niezabezpieczonych. Niemożliwe 
jest bowiem zawarcie umowy o administrowanie zabezpieczeniami dla wyemitowanych już obligacji 
przed ich emisją. Przy zastosowaniu takiej interpretacji, wszystkie strony stosunku obligacyjnego, 
czyli dłużnik (emitent) i wierzyciele (obligatariusze), są pozbawieni możliwości zmiany łączącego 
ich stosunku zobowiązaniowego w zakresie zabezpieczeń. Moim zdaniem, wprowadzanie tak 
drastycznych ograniczeń swobody umów na tak wątłej podstawie prawnej jest niedopuszczalne. 
Na tym przykładzie widać słabość literalnej wykładni analizowanych przepisów.

VII.	 Podsumowanie
Podsumowując, moim zdaniem umowa o administrowanie zabezpieczeniami, a w tym i umo-

wy o administrowanie zarówno zastawem, jak i hipoteką, mogą zostać zawarte w dowolnym mo-
mencie, począwszy od powstania pomysłu na emisję obligacji, aż do momentu wykupienia przez 
emitenta ostatniej obligacji danej serii. Przemawiają za tym przedstawione wyżej argumenty, 
a przede wszystkim:
1) cel przepisów – konieczność wszechstronnej ochrony praw obligatariuszy;
2) spójność systemu prawnego – stosowanie tożsamych rozwiązań do podobnych sytuacji 

(brak uzasadnienia innego traktowania administratora zastawu od administratora hipoteki 
lub innych zabezpieczeń);

3) przewidziane w prawie instytucja zmiany administratora i zmiany warunków emisji obligacji.
Przedstawiony problem świetnie pokazuje jak istotna jest staranna legislacja oraz rozsądna 

wykładnia przepisów uwzględniająca ich literalne brzmienia, ale przede wszystkim cel i spójność 
systemu.
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106 P R Z E G L Ą D  P I Ś M I E N N I C T W A

Tomasz Sójka, 
Uprawnienia organizacyjne obligatariuszy. Studium 

cywilnoprawne ze szczególnym uwzględnieniem 
pozasądowej restrukturyzacji zobowiązań z obligacji,

 Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, ss. 282

Monografia napisana przez prof. Tomasza Sójkę, poświęcona zagadnieniu uprawnień organi-
zacyjnych obligatariuszy, stanowi pierwsze tego typu opracowanie w literaturze polskiej. Ukazała 
się w serii monografii prawniczych prestiżowego wydawnictwa naukowego C.H. BECK, jej re-
cenzentem naukowym jest zaś dr hab. Krzysztof Oplustil, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Publikacja omawia w sposób wyczerpujący tytułowe zagadnienie w ramach studium cywilnopraw-
nego (ze szczególnym uwzględnieniem pozasądowej restrukturyzacji zobowiązań z obligacji). 
Duże znaczenie ma ponadto fakt, że łączy rozważania zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. 
Książka posiada ogromny walor dla teorii, zwłaszcza polskiego prawa cywilnego i prawa o obli-
gacjach, oraz praktyki (prawników i ekonomistów zajmujących się obligacjami na bieżąco – czy 
to w ramach obsługi przedsiębiorców, czy pracy dla różnego rodzaju instytucji finansowych).

Tytułem wstępu warto poczynić kilka uwag. Po pierwsze, na uwagę zasługują dwa twierdzenia 
sformułowane przez prof. T. Sójkę: 1) uprawnienia obligatariuszy związane z funkcjonowaniem 
zgromadzenia obligatariuszy są tylko wycinkiem szerszego systemu praw organizacyjnych obliga-
tariuszy; oraz 2) uprawnienia organizacyjne obligatariuszy mają znaczenie nie tylko w kontekście 
restrukturyzacji zobowiązań emitenta wynikających z obligacji, lecz także pełnią funkcją prewen-
cyjną w zakresie koordynacji działań obligatariuszy, w ramach nadzoru nad sytuacją finansową 
emitenta (por. s. XXVIII).

We wstępie prof. T. Sójka jasno wskazuje na temat monografii, jakim są uprawnienia organi-
zacyjne obligatariuszy, które, jak wyjaśnia, mają dodatkowy i zabezpieczający charakter względem 
podstawowego prawa obligatariusza, czyli wierzytelności (najczęściej: świadczenie odpowiadające 
wartości nominalnej obligacji oraz odsetki). Nadto, Autor przybliża rolę organizacyjnych uprawnień 
obligatariuszy, którą jest koordynacja zbiorowych działań obligatariuszy w celu ochrony ich pod-
stawowych, czysto majątkowych uprawnień. Wreszcie, Autor wskazuje, że organizacyjne stosunki 
prawne obligatariuszy są wspólną i jednocześnie najbardziej kontrowersyjną cechą nowoczesnego 
prawa o obligacjach (s. XXV).

Monografia składa się ze wstępu, siedmiu rozdziałów oraz podsumowania najważniejszych 
wniosków.

Rozdziały I–II mają charakter ogólny (s. XXVII). Rozdział I zawiera zagadnienia wprowa-
dzające, jak również dotyka kluczowych zagadnień prawa o obligacjach takich m.in., jak: pojęcie 
„obligacji”, funkcja obligacji korporacyjnych, prawa majątkowe obligatariuszy, definicję obligacji 
jako papieru wartościowego, szczególne typy normatywne obligacji (obligacje partycypacyjne, 
obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz obligacje podporządkowane) czy 
też zagadnienie emisji obligacji. Rozdział II dotyka natomiast zagadnienia warunków emisji 
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i świadczenia emitenta. W sposób dogłębny Autor analizuje w ramach przedmiotowego rozdziału: 
funkcję i charakter prawny warunków emisji, formę warunków emisji, obowiązek ich udostępnie-
nia obligatariuszom oraz treść warunków emisji. Z kolei świadczenie emitenta zostało omówione 
z uwzględnieniem zasad przeliczania świadczenia niepieniężnego na pieniężne oraz jednostronną 
zmianą sposobu świadczenia przez emitenta. Novum w literaturze polskiej stanowi osadzenie 
w ramach wywodów prawnych tzw. kowenantów obligacyjnych. Autor w sposób dość szczegółowy 
analizuje pojęcie „kowenantów”, wskazuje kolejno na ich funkcje oraz typologię, a także omawia 
zagadnienia odpowiedzialności za naruszenie kowenantów. Rozdział II zawiera również wzmianki 
o prawie obligatariusza do informacji czy kwestię zabezpieczeń obligacji. Nadto, w rozdziale II 
Autor zawarł wyjaśnienie zasady przejrzystości warunków emisji i omówił zasady ich wykładni. 

W ramach rozdziału III, stanowiącego początek głównego nurtu wywodów w monografii, 
Autor omówił koordynację zbiorowych działań obligatariuszy, odnosząc się przy tym obszernie do 
literatury zagranicznej, w tym ekonomicznej. Autor w tym miejscu wykazał m.in., że organizacyjne 
stosunki prawne stanowią próbę mitygowania nieefektywności działań zbiorowych obligatariuszy 
poprzez koordynację działań obligatariuszy w zakresie nadzoru nad sytuacją finansową emitenta 
oraz restrukturyzacji zobowiązań emitenta. W rozdziale tym Autor poruszył również kwestie za-
sady zbiorowego związania warunkami emisji oraz zasady równego traktowania obligatariuszy. 
Rozwinął ponadto zagadnienie obowiązku lojalności między obligatariuszami.

Rozdział IV poświęcony jest instytucji wspólnego przedstawiciela obligatariuszy – tzw. banku
-reprezentanta jako metody na koordynację działań obligatariuszy w zakresie nadzoru nad sy-
tuacją emitenta. Co istotne, w rozdziale tym zawarto rys prawno-porównawczy oraz omówiono 
alternatywne sposoby ustanowienia wspólnego reprezentanta. Kluczowe kwestie tutaj poruszone 
dotyczą kompleksowego omówienia instytucji prawnej banku-reprezentanta na gruncie obowią-
zujących przepisów prawa (tj. ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach).

Rozdziały V–VII wydają się najbardziej wartościowe1 i dotyczą kolejno: ogólnej problematyki 
pozasądowej restrukturyzacji zobowiązań emitenta wynikających z obligacji, analizy unormowań 
dotyczących zgromadzenia obligatariuszy jako centralnej de lege lata instytucji umożliwiającej 
efektywną zmianę treści podstawowych praw z obligacji oraz uprawnień obligatariuszy w zakresie 
obrotu i wykupu obligacji (w szczególności organizacyjnych ograniczeń kompetencji obligatariu-
szy do przedterminowego wykupu obligacji) (s. XXVII–XXVIII). W Rozdziale V, zatytułowanym: 
Pozasądowa restrukturyzacja zobowiązań z obligacji, przedstawiono takie zagadnienia jak: zmiana 
warunków emisji (w tym w ramach kontraktu oraz na podstawie uchwały obligatariuszy), restruk-
turyzacja w drodze zamiany obligacji oraz problem tzw. zasady tożsamości emitenta. 

Rozdział VI stanowi przybliżenie (pierwsze tego typu na gruncie ustawy z dnia 15 stycznia 
2015 r. o obligacjach) instytucji prawnej zgromadzenia obligatariuszy, w tym w ujęciu prawno-
porównawczym. W szczególności przybliżono następujące kwestie: pojęcie i charakter prawny 
zgromadzenia obligatariuszy, przedmiot jego uchwał, zasady zwoływania i przebieg zgromadzenia 
obligatariuszy, prawo obligatariusza do informacji podczas zgromadzenia, a także zgodę emitenta 
na zmianę warunków emisji obligacji. Trzon rozdziału stanowi omówienie zagadnienia zaskarżania 
uchwał zgromadzenia obligatariuszy. 

1 Z wyjątkiem rozdziału III.
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Ostatni, rozdział VII dotyczy uprawnień organizacyjnych obligatariuszy w zakresie obrotu 
i wykupu obligacji. W ramach tego rozdziału omówiono: obrót obligacjami, definicję wykupu i umo-
rzenia obligacji, kwestię przedterminowego wykupu obligacji (w tym na żądanie obligatariusza) 
oraz nabywanie obligacji własnych.

Zwieńczeniem monografii prof. T. Sójki jest kilkunastostronicowe podsumowanie stanowiące 
syntetyczne zebranie zaprezentowanych wywodów. Wydaje nam się, że publikacja pt. Uprawnienia 
organizacyjne obligatariuszy. Studium cywilnoprawne ze szczególnym uwzględnieniem pozasą-
dowej restrukturyzacji zobowiązań z obligacji	będzie obowiązkową pozycją literatury z zakresu 
prawa o obligacjach dla teoretyków i praktyków zajmujących się tą dziedziną prawa. Poza kom-
pleksowym ujęciem problemu badawczego, twórczym podejściem do zagadnienia uprawnień 
organizacyjnych obligatariuszy oraz szeroko zakrojonymi elementami prawno-porównawczymi 
docenić należy jasny, precyzyjny i syntetyczny styl Autora.

Angelina	Stokłosa
Szymon	Syp
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Kongres	Obligacji	Korporacyjnych,	
Warszawa,	21–22	października	2019	roku	

W dniach 21–22 października 2019 roku w Warszawie odbył się Kongres Obligacji Korporacyj-
nych poświęcony między innymi ostatnim zmianom w przepisach prawnych dotyczących obligacji, 
zasad ich emitowania oraz nowych instytucji prawnych związanych z obligacjami. Prelegentami 
podczas tego wydarzenia byli przedstawiciele kancelarii prawnych oraz instytucji rynku kapita-
łowego, zajmujący się w codziennej praktyce problematyką obligacji. Wykładom i prezentacjom 
zaproszonych prelegentów towarzyszyły liczne warsztaty, w ramach których prezentowano istotne 
praktyczne aspekty emitowania oraz rozliczania obligacji – prawne, podatkowe oraz rachunkowe. 

Kongres rozpoczęto od omówienia aktualnego stanu rynku obligacji nieskarbowych w Polsce 
zaprezentowanego przez Małgorzatę Kleniewską-Wodtke, Prezes Zarządu Fitch Polska S.A. 
Prelegentka wskazała między innymi, że w 2015 roku liczba emisji obligacji przedsiębiorstw wy-
nosiła 681, w 2016 roku – 627, w 2017 roku zaś – 445 i podobnie w roku 2018 – 442. Natomiast 
w 2019 roku, według dostępnych na ten dzień danych, wartość ta wynosiła jedynie 228. Zestawienie 
to skłania do przemyśleń i wymusza pytania o przyszłość polskiego rynku obligacji nieskarbowych; 
przyczyny takiego spadku liczby emisji tych obligacji czy instrumenty, które pozwolą zmienić obecny 
stan rynku obligacji nieskarbowych w Polsce. W kontekście ostatnich dużych nowelizacji ustawy 
o obligacjach wypada zastanowić się czy wprowadzane zmiany stanu prawnego przyczynią się do 
poprawy kondycji tego rynku. Wydaje się, że jest jeszcze zbyt wcześnie, by odpowiedzieć zwłasz-
cza na to ostatnie pytanie, jednakże rynek będzie zmierzał raczej w kierunku profesjonalizacji, co 
przełoży się na mniejszą liczbę emisji o większych wartościach jednostkowych.

Kolejni mówcy, mec. Grzegorz Namiotkiewicz oraz mec. Grzegorz Abram, omówili zmiany 
przepisów ustawy o obligacjach i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ich implikacje 
dla rynku, przede wszystkim w kontekście programowej de lege lata dematerializacji obligacji, 
obowiązków agenta emisji oraz zasad raportowania emisji obligacji. Wszystkie te zmiany mają 
bowiem służyć zwiększeniu przejrzystości procesów emisji obligacji. 

Moderatorem pierwszego panelu był mec. Piotr Lesiński, który wraz z przedstawicielami 
bankowych organizatorów emisji zaprezentowali wpływ na rynek zmian w oferowaniu obligacji 
wynikających z wejścia w życie rozporządzenia prospektowego (nr 2017/1129) oraz nowelizacji 
ustawy o ofercie publicznej i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W tej części dyskusja 
skoncentrowała się wokół tematu agenta emisji oraz problemów związanych z realizacją emisji 
z wykorzystaniem tej instytucji, a szczególnie z problemem braku możliwości rozliczenia DVP za 
pośrednictwem KDPW.

Kolejny z prelegentów, Bogusław Budziński z Departamentu Firm Inwestycyjnych w Urzędzie 
Komisji Nadzoru Finansowego, przedstawił zmiany w polskich regulacjach prawnych dotyczących 
oferowania obligacji z perspektywy ochrony nieprofesjonalnych uczestników rynku kapitałowego. 
Zwrócił on między innymi uwagę na utworzenie Funduszu Edukacji Finansowej, do którego zadań 
należy zwiększanie świadomości finansowej Polaków, w szczególności przez opracowywanie 
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strategii edukacji finansowej oraz organizowanie i wspieranie projektów edukacyjnych i kampanii 
informacyjnych dla obywateli. Co więcej, zaakcentował, że dotychczasowe i planowane zmiany 
przepisów dotyczących obligacji mają istotnie zwiększyć ochronę inwestorów, zwłaszcza przez 
ograniczenie tzw. szarej strefy, tj. podmiotów nielegalnie oferujących obligacje lub działających na 
granicy prawa. Jednocześnie wskazał, że jeszcze większy nacisk będzie kładziony na edukację 
inwestorów nieprofesjonalnych – także przez systemowy rozwój edukacji inwestora. Działania te 
programowo służą zwiększaniu zaufania inwestorów do rynku kapitałowego. Podkreślenia wymaga 
zaś wzrost obciążeń regulacyjnych i kosztów emisji obligacji wynikających z ostatnich nowelizacji. 

Mówca drugiego panelu, Mateusz Mucha z DM Navigator, w ramach dyskusji z przedsta-
wicielami dwóch emitentów oraz dwóch zarządzających funduszami dłużnymi omówili kluczowe 
czynniki sukcesu emisji obligacji z perspektywy relacji emitent – oferujący – inwestorzy. Wszyscy 
dyskutujący zgodzili się, że bardzo istotna jest odpowiednia komunikacja, tj. m.in.: transpa-
rentność, regularne spotkania wynikowe oraz wyprzedzające informowanie o potencjalnych  
problemach.

Na koniec pierwszej części pierwszego dnia Kongresu Gerhard Mulder przedstawił spostrze-
żenia na temat relacji zmian klimatu i ryzyka kredytowego w relacji do budowania portfolio obligacji. 
W drugiej części tego dnia odbyły się równolegle warsztaty prowadzone przez praktyków rynkowych:
1) Krzysztofa Dziubińskiego oraz Mateusza Pilicha z DM Navigator S.A., którzy w ramach war-

sztatu omówili praktyczne aspekty dematerializacji obligacji, przekazując szereg informacji 
dla emitentów i ich doradców przy procesie emisji, między innymi w kontekście zasad korzy-
stania z aplikacji KDPW udostępnianych emitentom oraz agentom emisji;

2) mec. Piotra Smołucha oraz mec. Jakuba Salwy poruszające problematykę form zabezpie-
czania obligacji;

3) Wojciecha Ślusarskiego z Banku PEKAO S.A. prezentujące tematykę wyceny obligacji 
korporacyjnych;

4) oraz mec. Piotra Lesińskiego oraz Kamila Czerepaka, którzy omówili zasady sporządzania 
prospektów w nowym reżimie prawnym wynikającym z rozporządzenia 2017/1129. W tym 
kontekście warto zwrócić uwagę na zmianę nomenklatury wprowadzoną ww. rozporządze-
niu. Miejsce pojęcia „prospektu emisyjnego” zajęło pojęcie „prospektu”, co znajduje wyraz 
m.in. w ostatniej nowelizacji ustawy o ofercie publicznej oraz ustawy o obligacjach z 16 paź-
dziernika 2019 r.
Drugi dzień Kongresu rozpoczął się od bardzo interesującej prezentacji mec. Andrzeja Stosio, 

przybliżającej zagadnienie digitalizacji w relacji do dłużnych rynków kapitałowych, a w szczegól-
ności możliwości wykorzystania technologii blockchain przy procesach na rynku kapitałowym.

Następnie mec. Paweł Zagórski oraz mec. Paweł Długoborski przedstawili praktyczne za-
gadnienia dotyczące restrukturyzacji obligacji, w tym przede wszystkim instytucję zgromadzenia 
obligatariuszy oraz potencjalne problemy przy restrukturyzacjach wynikające z nowych regulacji 
prawnych.

Kolejne wystąpienie, Aleksandry Bluj – Wiceprezes Zarządu GPW Benchmark S.A., dotyczyło 
wskaźników referencyjnych jako nowego produktu na rynku finansowym. 

W dalszej kolejności Mirosław Dudziński z Fitch Ratings poprowadził w ramach panelu dys-
kusję z przedstawicielami funduszy zarządzających portfelami dłużnymi o różnych strategiach 
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inwestycyjnych, a mec. Tomasz Szymura omówił elementy raportowania schematów podatkowych 
w transakcjach emisji obligacji. 

Na koniec pierwszej części drugiego dnia Kongresu mec. Piotr Smołuch poprowadził panel 
skoncentrowany na rynku obligacji korporacyjnych w ujęciu małych i średnich przedsiębiorstw.

W drugiej części tego dnia odbyła się kolejna seria równoległych warsztatów, prowadzo   - 
nych przez:
1) mec. Piotra Lesińskiego, który omówił finansowanie funduszy regulacyjnych banków instru-

mentami dłużnymi;
2) Wojciecha Kryńskiego z Ground Frost sp. z o.o., poprowadził on warsztat dotyczący aspek-

tów rachunkowych obligacji, w tym wyceny obligacji do wartości godziwej oraz problematykę 
obowiązku dokonywania odpisu w przypadku utraty wartości obligacji; 

3) Andrzeja Paczulskiego, w ramach tego warsztatu przedstawiono aspekty podatkowe obligacji;
4) a także mec. Marcina Bartczaka, który zaprezentował systemy zarządzania ryzykiem zwią-

zanym z wykorzystywaniem wskaźników referencyjnych. 
Kongres Obligacji Korporacyjnych był bez wątpienia znakomitą okazją do spotkania specja-

listów zajmujących się problematyką obligacji oraz wszystkich zainteresowanych nią osób, które 
mogły brać aktywny udział w wydarzeniu, zadając pytania, uczestnicząc w warsztatach oraz dys-
kusjach. Liczba zagadnień poruszonych podczas tych dwóch dni pokazuje, jak obszerna jest to 
problematyka i jak wiele wyzwań wiąże się z procesem emitowania obligacji. Niewątpliwie tematem 
przewodnim Kongresu były zmiany regulacyjne, które mają miejsce w tym roku, a szczególnie 
instytucja agenta emisji oraz zmiany zasad oferowania papierów wartościowych. 

Kluczowe zmiany regulacyjne wdrażane w tym roku na rynku obligacji:
1) obowiązkowa dematerializacja w KDPW wszystkich nowo emitowanych obligacji;
2) wprowadzenie nowej instytucji agenta emisji dla obligacji – obligatoryjnej funkcji dla wszyst-

kich emisji, które nie są wprowadzane na rynek Catalyst;
3) zmiana definicji oferty publicznej, a w szczególności zmiana dotychczasowego „trybu ofert 

prywatnych” – wyłączenie obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego lub memorandum 
będzie dotyczyć wyłącznie ofert kierowanych do nie więcej niż 149 adresatów w skali ostat-
nich 12 miesięcy;

4) wprowadzenie możliwości sprzedaży obligacji po dniu ustalenia uprawnionych. 

Krzysztof	Dziubiński
Dyrektor Departamentu emisji obligacji w Navigator Capital Group 
oraz Członek Zarządu w Domu Maklerskim Navigator S.A.
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About	the	law	on	bonds	and	its	amendments	
(from the volume editors)

ARTICLES

T. Sójka, A. Rycerski,	Bond	issue	agent
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of bond issue in the context of the provisions of the Prospectus Regulation, i.e. Regulation (EU) 
2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus 
to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated 
market and repealing Directive 2003/71/EC. Since 21 July 2019, a new regime for public offering 
of securities has appeared in the Polish legal system. The new legal act not only changed the 
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rules for drawing up prospectuses, but also revolutionized the concept of “public offering”. The 
new definition of public offering affects many areas of the capital market, including the regulations 
regulating the mode of issuing (offering) bonds to investors. 
Key	words:	bonds; public offering; public offering of securities; regulation 2017/1129; mode of 
issue; private debt; securities; financial market.
JEL:	K20, K22, K23
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III. The new principles of an issue and offering of bonds
 1. Changes in relation to the new definition of offering financial instruments
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IV. Conclusions
Summary:	The bonds are securities qualified under financial regulations as financial instruments. 
The subject of the article is the issue of bond trading and changes that have occurred in connection 
with the implementation of MIFID II, the strengthening of supervision over non-public issues and 
those resulting from the entry into force of new EU legislation. The author tries to analyze the 
changes introduced in the context of the goal pursued by the legislator.
Key	words: bonds; financial instruments; issue agent.
JEL: K22, K23
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Summary:	The subject of this paper is the assessment of possibility and forms of infringement of 
the collective interests of consumers during a private offering of bonds. Recent events on the Polish 
capital market have shown that the consumers investing their funds on this market are exposed 
to entrepreneurs’ actions which may infringe their interests. In this context it should be assessed 
whether entrepreneurs’ actions may lead to infringement of collective interests of consumers, and 
if yes, to which examples of infringements described under the respective provisions of Polish 
law such infringements may apply and what forms such infringements may have. Considering 
the above, in this paper it will be presented how should the notion of private offering of bonds be 
interpreted, given the latest changes in Polish law, what actions constitute the process of issuance 
of bonds and whether the potential violations of rules of conducting the process of issuance of 
bonds may be classified as infringements of collective interests of consumers. 
Key	words: bonds; private offering; collective interests of consumers; misspelling.
JEL: K22

Rafał Woźniak,	Issuers’	obligations	related	to	the	issue,	servicing	and	redemption	of	bonds	
–	selected	issues
Table	of	contents
I. Introduction
II. Information requirements in connection with the issue of bonds
III. Information requirements after issuance have taken place
IV. Information obligations resulting from capital market regulations
V. Conclusions
Summary:	This article discusses selected issues related to the disclosure requirements of bond 
issuers. The article is divided into three main parts corresponding to three categories of disclosure 
requirements. The first category is the information provided in connection with the bond issue 
process. The author discussed in this respect in particular the scope of information provided in 
the terms and conditions of bonds. The second group consists of obligations imposed by law on 
issuers during the period until redemption of bonds. As indicated in the article, the scope of such 
information is not extensive and does not pose any difficulties for issuers. At the same time, what 
has been emphasized, it may be extended in the terms and conditions of the bonds. Due to the 
particular significance and specificity of the regulation as a separate, third group, the disclosure 
obligations of issuers of bonds introduced or admitted to trading are discussed. This article analyses 
legal regulations relating to disclosure requirements of bond issuers, focusing on key areas only.
Key	words: bonds; inside information; disclosure requirements.
JEL: K22, K29

Aleksander Kowalski,	Cancellation	of	interest	payments	under	AT1	bonds	–	regulatory	
framework
Table	of	contents
I. AT1 bonds – introductory remarks
II. Cancellation of interest payments – historical view
III. Regulatory limitations on the interest payments– specific remarks
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 1. Lack of sufficient funds to be divided 
 2. The competent authority entitled to cancel interest payments 
 3. Cancellation of a coupon payment due to the regulatory’s lack of consent 
 4. Maximum payable amount (MDA)
 5. Cancellation of the payment of interest due to the discretion of the issuer 
 6. Cancellation of the payment of interest due to MREL
IV. Tax issues
V. Conclusions
Summary:	AT1 bonds are the newest type of hybrid financial instruments which, thanks to specific 
mechanisms of the issuer’s loss absorption, constitute a surrogate for the bank’s capital. One of 
these mechanisms is the special feature in the form of the possibility of total cancellation of the 
payment of interest by the issuer. In the early period of development of the AT1 bond market, 
the risk of suspension of interest payments based on discretionary rights of the issuer was quite 
commonly treated as unlikely. However, the risk of suspension of interest payments materialized 
at the beginning of 2016, when the rumors about the possibility of Deutsche Bank AG being able 
to use this option led to a significant decline in the valuation of the entire AT1 bond market. There 
are a number of circumstances that make it possible not to pay interest on AT1 bonds, and the 
issuer’s autonomous decision in this respect is only one of them. The purpose of this article is to 
describe these cases in which – due to regulatory restrictions – the issuer of AT1 bonds will not 
be entitled to interest payments.
Keywords: hybrid financial instruments; regulatory capital; CRR; loss absorption; coupon deferral.
JEL:	G21, G32, G33, G38

Angelina Stokłosa, Principles	of	appealing	against	resolutions	of	bondholders’	meetings	–	
selected	issues
Table	of	contents
I. Preliminary remarks
II. Action for the repeal of a general meeting of bondholders’ resolution (Art. 70 of the Act on 

Bonds)
III. Action for the declaration of invalidity of a general meeting of bondholders’ resolution (Art. 71 

of the Act on Bonds)
IV. Disclosing information on the repeal or declaration of invalidity of a general bondholders 

meetings’ resolution (Art. 72 of the Act on Bonds)
V. Conclusions
Summary:	The article discusses selected issues related to the basic principles of appealing against 
the resolutions of bondholders’ meetings. To date this problem has not been much attention among 
academics, and all observations connected with it are only contributory. It should be assumed 
that the inclusion of the subject matter using the mechanism of “analogy”, i.e. by referring to the 
regulation on the broadly described in the doctrine of the regime of appealing against resolution 
of the general stockholders meetings’ in the corporations does not exhaust the subject. What is 
more, as it seems, this approach shall be regarded as methodologically misleading. 
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The article is divided into three main parts. The first refers to appealing against resolutions of 
bondholders meetings that flagrantly violate the interests of bondholders or are contrary to good 
morals. Such resolutions may be moved by an action to repeal them, pursuant to provisions of Art. 
70 of the Act on Bonds. The second main part concerns appealing against bondholder’s resolutions 
contrary the act, using the action for annulment of a resolutions – according the provisions of Art. 
71 of the Act on Bonds. The third part of the article refers to the legal duty of bond issuers who 
are obliged to provide information on the repeal or declaration of invalidity of the bondholders’ 
resolution. This duty is formulated in the provision of Art. 72 of the Act on Bonds.
Key	words:	bonds; general meeting of bondholders; appealing against resolutions of general 
meetings of bondholders; repeal of a general bondholders meeting’s resolution; declaration of 
invalidity of a general bondholders meeting’s resolution.
JEL: K22, K29

Szymon Syp,	The	principle	of	personal	identity	and	time	continuity	of	the	bond	issuer
Table	of	contents
I. Preliminary issues
II. General principles regarding the debt assumption in the light of the Civil Code
III. The definition of bond – a legal construction
IV. The principle of personal identity and time continuity of the bond issuer – views of a legal 

doctrine
V. The principle of personal identity and time continuity of the bond issuer – own standpoint
VI. Lack of the principle of personal identity and time continuity of the bond issuer – results from 

the analysis of the Act on Bonds and Polish Commercial Companies Code
 1. Merger with the participation of the bond issuer
 2. Division with the participation of the bond issuer
 3. Transformation of the bond issuer
VII. Conclusions
Summary:	The article deals with an interesting issue of the so-called principle of personal 
identity and time continuity of the bond issuer. This issue has been discussed, in the first place, 
in relation to the general principles regarding the assumption of debt in the light of the Civil Code, 
and secondly, in the context of the legal structure of the bond and legal relations incorporated in 
bonds. The article reviews the views of the doctrine regarding the principle of personal identity 
and time continuity of the bond issuer. It covers also the Author’s own standpoint on the subject 
matter. The article contains a number of regulations which suggest that there is no such a principle. 
Finally, the article contains remarks from the legal analysis.
Key	words:	bonds; bonds’ issuer; the principle of personal identity of the bond issuer; debt 
assumption.
JEL: K20, K22, K29
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LEGISLATION	AND	CASE	LAW	REVIEWS

Wojciech Chabasiewicz,	The	moment	of	conclusion	of	the	agreement	for	administering	bond	
collateral
Table	of	contents
I. Preliminary issues
II. The controversial content of the legislation
III. Bond issue
IV. The aim of the regulation
V. Interpretation of legal provisions
VI. Practical issues
VII. Conclusions
Summary:	The effectiveness of bond collaterals is of great importance in the first place for 
bondholders, but in a broader perspective for the entire debt securities market. Ensuring that 
established collateral guarantees real security is a condition for increasing confidence in the 
market. This should be fostered by an appropriate interpretation of the law, consistent with the 
objectives of the regulation.
The provisions only slightly regulate the matters related to the collateral administration agreement. 
Despite the small amount, the rules are inconsistent, and their application raises a lot of doubt. 
One of them is the question of when the security administration agreement should be concluded.
The purpose of the study is to point out the arguments supporting the thesis that a collateral 
administration agreement can be concluded at any time, starting from the idea for bond issues, 
until the issuer buys the last bond of the given series.
Key	words: bonds; security administration agreement; mortgage administrator; lien administrator; 
security administrator.
JEL: K22
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