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PODSTAWOWE INFORMACJE O ROZPORZĄDZENIU MAR 
  

Rozporządzenie to znacząco modyfikuje system ustawowej 
notyfikacji obowiązujący Emitentów. 

Jak wskazuje prawodawca unijny w preambule 
rozporządzenia MAR, „prawdziwy rynek wewnętrzny usług 
finansowych ma decydujące znaczenie dla wzrostu 
gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Unii”, zaś zmiany 
legislacyjne, rynkowe i technologiczne, jakie zaszły od czasu 
przyjęcia dyrektywy nr 2003/6/WE w sprawie nadużyć na 
rynku (MAD I), „przyniosły znaczne modyfikacje w otoczeniu 
finansowym”, i dlatego dyrektywę MAD I trzeba obecnie 
zastąpić. W tym celu przyjęto m.in. rozporządzenie MAR. 

Ogólnym celem rozporządzenia MAR pozostaje 
zapobieganie „nadużyciom na rynku w formie 
wykorzystywania informacji poufnych, bezprawnego 
ujawniania informacji poufnych i manipulacji na rynku”. 

Architektura tego rynku ma opierać się na następujących 
filarach: 

a) istnienie jednolitych zasad funkcjonowania rynków 
kapitałowych w państwach członkowskich UE, 
rozumianych zwłaszcza jako „bardziej jednolite i 
wyraźniejsze ramy w celu zachowania integralności rynku, 
uniknięcia ewentualnego arbitrażu regulacyjnego, 
zapewnienia nieuchronności poniesienia odpowiedzialności 
w przypadku usiłowania manipulacji oraz zwiększenia 
pewności prawa i zmniejszenia złożoności przepisów 
regulacyjnych dla uczestników rynku”; 

b) istnienie jednolitych dla wszystkich krajowych rynków 
finansowych (w tym rynków kapitałowych) w UE 
kluczowych pojęć (definicji); 

c) budowanie i umacnianie zaufania inwestorów do rynku 

 



PODSTAWOWE INFORMACJE O ROZPORZĄDZENIU MAR 

 

 

 

 

Obszary regulacji istotne z punktu widzenia obowiązków informacyjnych emitentów na rynku 
NewConnect: 

 

1. Określenie definicji informacji poufnej. 

2. Podawanie informacji poufnych do publicznej wiadomości. 

3. Opóźnienie podania informacji poufnej do publicznej wiadomości. 

4. Prowadzenie list osób mających dostęp do informacji poufnych. 

5. Powiadamianie o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze. 

6. Okresy zamknięte. 

7. Sankcje administracyjne. 

 

 

 



  

ZRÓDŁA AKTUALNYCH OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH 
  

Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO) określa w 
Regulaminie obowiązki informacyjne w zakresie dotyczącym 
Emitentów, których instrumenty finansowe są przedmiotem 
ubiegania się o wprowadzenie do ASO lub zostały do tego 
obrotu wprowadzone (par. 8 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie 
warunków, jakie musi spełniać organizowany przez firmę 
inwestycyjną ASO). 

Zakres obowiązków informacyjnych Emitentów papierów 
wartościowych wprowadzonych do ASO w brzmieniu 
przyjętym uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 
2007 r. (z późń. zm.) 

Zgodnie z art. 161a ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi zakazy i wymogi, o których mowa w art. 156-160 
ustawy mają zastosowanie do instrumentów finansowych 
wprowadzonych do ASO na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (RP).   

Dotyczy to również wymogów określonych w Rozporządzeniu 
Ministra Finansów z dnia 15.11.2005 r. w sprawie 
przekazywania i udostępniania informacji o niektórych 
transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad 
sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do 
określonych informacji poufnych. 

 



  

ZRÓDŁA AKTUALNYCH OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH NA RYNKU NEWCONNECT 
  

Do spółek notowanych na NewConnect mają zastosowanie 
przepisy ustawy o obrocie dotyczące: 

• Zakazu ujawniania i wykorzystywania informacji poufnej; 

• Listy osób mających dostęp do informacji poufnej; 

• Okresów zamkniętych; 

• Informacji o transakcjach dokonywanych przez osoby 
pełniące obowiązki zarządcze. 

Do spółek notowanych na NewConnect mają zastosowanie 
przepisy ustawy o ofercie publicznej dotyczące: 

• Znacznych pakietów akcji; 

• Informacji o akcjonariuszach uczestniczących w Walnym 
Zgromadzeniu.  

 

Przekazywanie informacji na podstawie ustawy o ofercie publicznej oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi odbywa się 
za pośrednictwem systemu ESPI.  

Przekazywanie informacji bieżących i okresowych w ASO na rynku NewConnect odbywa się za pomocą Elektronicznej Bazy 
Informacji (EBI), zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr 646/2011 Zarządu GPW z dnia 20.05.2011 r. (z późń. zm.) 

Par 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO nakłada na Emitenta obowiązek przekazywania w formie raportu bieżącego 
informacji o wszelkich okolicznościach lub zdarzeniach, które spełniają przesłanki definicji informacji poufnej przewidzianej w art. 
154 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.  

 



 
DEFINICJA INFORMACJI POUFNEJ 

 

 

OBECNIE – REGULAMIN ASO 
 

OD 3 LIPCA 2016 r. 

• Załącznik Nr 3 do Regulaminu ASO określa rodzaj, zakres i formę 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów 

w ASO na rynku NewConnect oraz terminy i częstotliwość ich 

przekazywania.  

Do obecnie obowiązujących regulacji dodano dodatkowo: 

• Przesądzenie, że etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu (np. 

negocjacji) może być uznany za informację poufną, jeśli sam w sobie 

spełnia kryteria informacji poufnej.  

• Zawarcie definicji legalnej ,,informacji określonej w sposób precyzyjny” w 

art. 7 ust 3 Rozporządzenia MAR 

• Definicja informacji poufnej odnoszącej się do towarowych instrumentów 

pochodnych oraz uprawnień do emisji dwutlenku węgla. 



 
INFORMACJA POUFNA A INFORMACJA BIEŻĄCA 

 

 

OBECNIE 
 

OD 3 LIPCA 2016 r. 

Reżim raportów bieżących: 

 

Rozporządzenie Ministra Finansów ws. raportów bieżących i 

okresowych określa: 

• enumeratywny katalog zdarzeń wymagających zaraportowania 

(m.in. nabycie/zbycie/utrata aktywów o znacznej wartości, 

• zawarcie/rozwiązanie znaczących umów, nabycie akcji własnych, 

• udzielenie przez emitenta poręczenia ≥ 10% kapitałów własnych, 

• wszczęcie znaczących postępowań sądowych, powołanie 

odwołanie członków organów lub audytora, złożenie wniosku o 

ogłoszenie upadłości, sporządzenie prognozy lub szacunku 

wyników), 

• elementy raportu zawierającego informację bieżącą. 

• Uchylenie Rozporządzenia Ministra Finansów ws. raportów 

bieżących i okresowych w zakresie raportów bieżących 

gospodarczych. 

• Uchylenie definicji informacji poufnej zawartej w ustawie o obrocie. 

• Uchylenie obowiązku przekazywania informacji poufnych z ustawy o 

ofercie. 

• Obowiązek ujawniania informacji poufnych bezpośrednio dotyczących 

emitenta tylko na podstawie Rozporządzenia MAR. 

• Kwalifikacja danej informacji jako poufnej dokonywana będzie 

wyłącznie przez emitenta na podstawie ogólnej definicji z 

Rozporządzenia MAR (brak normatywnego katalogu informacji 

poufnych).  

Reżim informacji poufnej: 

 

• Informacje spełniające przesłanki informacji poufnej (art. 154 

ustawy o obrocie). 

• Niektóre zdarzenia wypełniają przesłanki informacji poufnej i 

stanowią jednocześnie informacje bieżące. 



 
INFORMACJA POUFNA A INFORMACJA BIEŻĄCA 

 

 

 

 

 Z punktu widzenia osoby odpowiedzialnej za raportowanie w imieniu Emitenta, jak i samego Emitenta, identyfikującego zdarzenia, 
które mogą mieć charakter informacji poufnej, wydaje się, że taka zmiana w systemie raportowania może istotnie ułatwiać 

funkcjonowanie Emitenta. Rozporządzenie to kończy ten raportowy dualizm polegający na przekazywaniu raportów 
bieżących z podziałem na informacje poufne oraz informacje bieżące, które publikowane są obecnie na podstawie dwóch 
odrębnych przepisów prawa.  

 Na chwile obecną występuje sytuacja w której raporty bieżące publikowane są w przypadku zaistnienia zdarzeń o jakich 
mowa w rozporządzeniu o informacjach bieżących i okresowych, a także w sytuacji gdy dane zdarzenie jest istotne z 
punktu widzenia spółki publicznej, gdyż spełnia definicję informacji poufnej, ale nie zostało wymienione enumeratywnie 
w przedmiotowym rozporządzeniu. 

 



 
PODANIE INFORMACJI POUFNEJ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 

 

 

OBECNIE – REGULAMIN ASO 
 

OD 3 LIPCA 2016 r. 

• Informacje bieżące i okresowe są publikowane, co do zasady, 

niezwłocznie po ich przekazaniu GPW jako Organizatorowi ASO 

na stronie www (par. 17 ust. 5 regulaminu ASO) 

 

• Raporty bieżące przekazuje się, co do zasady niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 24 h od zaistnienia okoliczności lub 

zdarzenia lub powzięcia o nim informacji przez Emitenta (Par. 6 

ust. 1 Zał. Nr 3 do Regulaminu ASO 

Obowiązek opublikowania informacji poufnych: 

• w sposób umożliwiający szybki dostęp oraz pełną, prawidłową i 

terminową ocenę informacji przez opinię publiczną (utrzymanie systemu 

ESPI);  

• w stosownych przypadkach w ramach tzw. official appointed mechanism 

(OAM);  

• niezwłoczne (brak terminu 24 godzinnego). 

 

Wymóg zamieszczania i utrzymania informacji poufnych na stronie 

internetowej emitenta przez 5 lat. W przypadku emitentów, których 

instrumenty finansowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku 

rozwoju MŚP – informacje poufne mogą zostać zamieszczone na 

stronie organizatora obrotu (jeśli ten ją udostępni). 



 
OPÓŹNIANIE INFORMACJI POUFNEJ 

 

 

OBECNIE 

 

OD 3 LIPCA 2016 r. 

NA RYNKU NEWCONNECT NIE ZA ZASTOSOWANIA ART. 57 

USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ DOTYCZĄCY 

OPÓŹNIENIA PUBLIKACJI INFORMACJI POUFNEJ. 

Przesłanki dopuszczalności opóźnienia (tryb podstawowy): 

• ryzyko naruszenia prawnie uzasadnionego interesu emitenta; 

• opóźnienie prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd opinii publicznej; 

• emitent jest w stanie zapewnić poufność informacji (gdy poufność nie 

może być zagwarantowania-obowiązek publikacji); 

 

Brak wskazania przypadków opóźnienia informacji poufnych. 

 

Brak obowiązku uprzedniego poinformowania KNF. 

 

Obowiązek poinformowania KNF niezwłocznie po podaniu informacji 

do wiadomości publicznej i złożenie wyjaśnienia na temat zajścia 

warunków opóźnienia (ew. na żądanie KNF). 

Tryb szczególny – będzie dotyczył Emitentów będących instytucją 

finansową lub kredytową 



 
PROWADZENIE LIST INSIDERÓW 

 

 

OBECNIE 
 

OD 3 LIPCA 2016 r. 

Zgodnie z art. 161a ustawy o obrocie stosuje się obowiązek 

prowadzenia listy insiderów ma zastosowanie w ASO. 

Treść obowiązku - emitent lub wystawca instrumentów finansowych 

dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym jest obowiązany do 

sporządzenia odrębnych (dla każdej informacji poufnej oddzielnie) list 

insiderów.  

 

Katalog insiderów - określa ustawa o obrocie (art. 158). 

 

Zakres informacji zawartych na liście – określa rozporządzenie 

Ministra Finansów o listach i transakcjach insiderów; 

 

Obowiązek pouczenia osoby wpisywanej na listę insiderów o 

odpowiedzialności karnej i administracyjnej. 

 

Obowiązek aktualizacji listy insiderów. 

 

Obowiązek udostępniania listy na żądanie KNF. 

Uchylenie wszystkich przepisów krajowych dotyczących listy insiderów 

– art. 158 ustawy o obrocie i rozporządzenie Ministra Finansów o 

listach i transakcjach insiderów.  

Rozporządzenie MAR nakłada na emitentów obowiązek: 

• prowadzenia i aktualizacji list insiderów, 

• zapewnienia potwierdzenia przez osoby wpisane na listę insiderów 

„świadomości obowiązków”.  

Rozporządzenie MAR: 

• określa kogo należy wpisywać na listę, 

• określa ogólny zakres informacji zawartych na liście - analogiczny do 

obecnych uregulowań, 

• przewiduje możliwość sporządzenia większej ilości list - ogólnej i 

szczegółowych, 

• przewiduje możliwość zwolnienia z obowiązku sporządzania listy dla 

emitentów, których instrumenty finansowe zostały dopuszczone do obrotu 

na rynku rozwoju MŚP, 

• przewiduje możliwość administrowania listą przez osoby działające w 

imieniu i na rzecz emitenta.  

 



 
NOTYFIKACJE OSÓB PEŁNIĄCYCH OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE 

 

 

OBECNIE 

 

OD 3 LIPCA 2016 r. 

Zakres podmiotowy: 

• członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci, 

• inne osoby pełniące w strukturze emitenta funkcje kierownicze, które 

posiadają stały dostęp do informacji poufnych oraz kompetencje w 

zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i 

perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

Zakres przedmiotowy - transakcje ww. osób oraz osób blisko z nimi 

związanych dotyczące akcji i praw pochodnych dotyczących akcji oraz 

innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami 

wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym. 

 

Obieg informacji: 

• osoby zobowiązane informują emitenta oraz KNF; 

• emitent podaje informacje o transakcji do publicznej wiadomości. 

Zakres podmiotowy: 

• osoby pełniące obowiązki zarządcze, 

• osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze. 

Emitenci: 

• informują osoby pełniące obowiązki zarządcze o ich obowiązkach dot. 

powiadamiania o transakcjach, 

• sporządzają listę wszystkich osób pełniących obowiązki zarządcze oraz 

osób blisko z nimi związanych. 

Osoby pełniące obowiązki zarządcze - informują osoby blisko z nimi 

związane o ich obowiązkach dot. powiadamiania o transakcjach. 

 

Zakres przedmiotowy – transakcje ww. osób zawierane na własny 

rachunek dotyczące akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub praw 

pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych 

dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, jak również w 

alternatywnym systemie obrotu oraz zorganizowanych platformach obrotu. 

 

Obieg informacji: 

• osoby zobowiązane informują emitenta oraz KNF; 

• emitent podaje informacje o transakcji do publicznej wiadomości. 



 
OKRESY ZAMKNIĘTE 

 

 

OBECNIE 
 

OD 3 LIPCA 2016 r. 

Zakres podmiotowy: 

• członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci, pełnomocnicy,  

• pracownicy emitenta, biegli rewidenci, inne osoby pozostające z 

emitentem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o 

podobnym charakterze. 

Treść zakazu – ww. osoby nie mogą w czasie trwania okresu 

zamkniętego na rachunek własny lub osoby trzeciej: 

• nabywać lub zbywać, 

• dokonywać innych czynności prawnych powodujących lub mogących 

powodować rozporządzenie, 

• działać jako organ osoby prawnej. 

Czas trwania: 

• informacja poufna – od wejścia w posiadanie informacji poufnej do 

przekazania tej informacji do publicznej wiadomości; 

• raport roczny - dwa miesiące przed przekazaniem raportu; 

• raport półroczny - miesiąc przed przekazaniem raportu; 

• raport kwartalny – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu. 

Wyłączenie przy raportach okresowych - brak dostępu do danych 

finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport. 

Zakres podmiotowy – osoby pełniące obowiązki zarządcze. 

 

Treść zakazu – ww. osoby nie mogą dokonywać żadnych transakcji na swój 

rachunek ani na rachunek strony trzeciej, dotyczących akcji lub instrumentów 

dłużnych emitenta, albo instrumentów pochodnych lub innych związanych z 

nimi instrumentów finansowych. 

 

Czas trwania: - 30 dni przed przekazaniem raportu okresowego. 

 

Emitent może zezwolić na dokonywanie transakcji w trakcie okresu 

zamkniętego: 

• na podstawie indywidualnych przypadków z powodu istnienia 

wyjątkowych okoliczności, takich jak poważne trudności finansowe; 

• z powodu cech danej transakcji dokonywanej w ramach programu akcji 

pracowniczych, programów oszczędnościowych, kwalifikacji lub 

uprawnień do akcji, lub też transakcji, w których korzyść związana z 

danym papierem wartościowym nie ulega zmianie lub cech transakcji z 

nimi związanych. 



 
SANKCJE 

 

 

NARUSZONY PRZEPIS 
 

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KARY 

Osoby fizyczne Osoby prawne 

Obowiązek podania informacji poufnej do publicznej wiadomości 1 mln EURO 2,5 mln EURO lub 2% obrotów 

Obowiązek dot. list osób mających dostęp do informacji poufnych 500 tyś EURO 1 mln EURO 

Obowiązek dot. transakcji osób pełniących obowiązki zarządcze 500 tyś EURO 1 mln EURO 

Okresy zamknięte 500 tyś EURO 

 

1 mln EURO 

 

ROZPRZĄDZENIE MAR NIE DEFINIUJE WYSOKOŚCI PIENIĘŻNYCH KAR ADMINISTRACYJNYCH NAKŁADANYCH Z TYTUŁU NARUSZEŃ OBOWIĄZKÓW, JEDNAK OKREŚLA 
WSPÓLNE WYMOGI DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE – GÓRNE GRANICE SANKCJI, KTÓRE SĄ ZNACZĄCO WYŻSZE NIŻ OBECNIE OBOWIĄZUJĄCE W PRAWIE 
POLSKIM. 



KONKLUZJE 

 

 

 

Konkluzje 

1. W całej Unii Europejskiej ma obowiązywać jednolita definicja informacji poufnej. 

2. Zniesiony ma być sztywny katalog zdarzeń ujawnianych w trybie raportów bieżących (informacji bieżących; art. 
17 rozporządzenia MAR). 

3. Rozszerzony ma zostać katalog sytuacji uzasadniających ujawnienie informacji poufnej (tj. legalnego ujawnienia 
informacji poufnej; art. 9 rozporządzenia MAR). 

4. Rozszerzony ma zostać zakres stosowania zakazu ujawniania i wykorzystywania informacji poufnych (art. 9-10, 
art. 14 rozporządzenia MAR). 

5. Zmieniony ma zostać tryb opóźniania upublicznienia informacji poufnych (art.17 rozporządzenia MAR). 

6. Zniesiona ma zostać „zasada 24h” na upublicznienie informacji poufnych (art. 17 rozporządzenia MAR). 

7. Każda ze spółek publicznych powinna szczegółowo przeanalizować dotychczasowe wykonywanie swoich 
obowiązków informacyjnych a także specyfikę swojej działalności gospodarczej i na tej podstawie stworzyć 
jednolity plan/schemat/wytyczne wykonywania przez daną spółkę przyszłych obowiązków informacyjnych 
zgodnych z Rozporządzeniem MAR 

 

 

 



KONTAKT 
 
Katowice 
ul. Uniwersytecka 13 
40-007 Katowice T 
Tel. +48 32 6030430 
Fax +48 32 6030435 
E-mail: biuro@kpr.pl 

www.kpr.pl 

Należymy do 

Paweł Sobik 
Prawnik 

p.sobik@kpr.pl  
 

Jarosław Rudy 
Prawnik 

Wspólnik  
j.rudy@kpr.pl  
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