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Sprawozdanie z działalności  
Rady ds. Nieskarbowych Papierów Dłużnych 

w roku 2010 
 
 
 
I. Sprawy organizacyjne  
 
W 2010 roku kontynuowało działalność prezydium Rady w następującym 
składzie: Pani Halina Antoszyk (Bank Handlowy w Warszawie SA), Pan 
Arkadiusz Bubak (ING Bank Śląski SA) oraz Pan Maciej Tarnawski (Bank Pekao 
SA - Przewodniczący Prezydium).  
 
W trakcie 2010 roku odbyło się 7 spotkań Rady.  
 
Na zaproszenie Rady w poszczególnych spotkaniach brali także udział goście, 
jak np. Pan Piotr Koziński, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku 
Finansowego w Ministerstwie  Finansów,  Pan Mirosław Kachniewski, 
Wiceprezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz Pani Teresa Rogalska, 
Wiceprezes Zarządu BondSpot SA. 
 
 
II. Główne prace merytoryczne Rady  
 
A/  
Rada wypracowała stanowisko dotyczące możliwości bezpośredniego dostępu 
przez banki do regulowanego rynku papierów wartościowych na podstawie 
dotychczasowych zezwoleń udzielanych na podstawie ustawy Prawo bankowe. 
Po przeprowadzeniu analizy polskich oraz europejskich przepisów w tym 
zakresie członkowie Rady doszli do wniosku, że obowiązujące w naszym kraju 
przepisy w tym zakresie są sprzeczne z odpowiednimi standardami 
obowiązującymi w Unii Europejskiej. 
 
Ten czynnik stanowi także bardzo praktyczne utrudnienie na przykład dla 
rozwoju rynku CATALYST. Stawia on także polskie banki działające w tym 
obszarze w bardzo niekorzystnej sytuacji  konkurencyjnej wobec  instytucji 
kredytowych (nawet w ramach tej samej grupy kapitałowej), które działają w 
oparciu o legislacje innych państw członkowskich UE. Taka sytuacja, gdzie 
polskie prawo dyskryminuje poważną grupę krajowych instytucji finansowych, 
wymaga  zmiany przepisów krajowych. 
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Na wniosek Rady prezes Związku Banków Polskich zwrócił się do Ministra 
Finansów z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu  
usunięcie nieuzasadnionych barier prawnych w bezpośrednim dostępie polskich 
banków do zorganizowanego rynku nieskarbowych papierów dłużnych oraz 
działania na nim zarówno na rachunek własny, jak i na rachunek klienta. 
 
B/ 
Rada służyła także jako forum wymiany doświadczeń oraz wspólnej analizy 
różnych kwestii związanych z praktycznymi aspektami wdrażania dyrektywy 
MIFID na polskim rynku korporacyjnych i gminnych obligacji. W trakcie dyskusji 
szerzej omówiono takie obszary jak: zastosowanie zapisów ustawy do relacji z 
emitentami, wpływ nowych przepisów na bieżącą dokumentację oraz warunki 
emisji i propozycję nabycia (w szczególności sposoby zarządzania konfliktem 
interesów), obowiązki informacyjne na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi (w tym przekazywanie raportów do UKNF oraz 
przeprowadzanie audytu ewidencji), także problematyka doradztwa 
inwestycyjnego dla emitenta przy emisji obligacji w kontekście przygotowania 
memorandum informacyjnego oraz procesu oferowania obligacji.  
 
C/ 
W roku 2010 rozpoczęte zostały przez Ministerstwo prace legislacyjne nad 
projektem nowelizacji ustawy o obligacjach. Kwestia ta została podjęta przez 
Ministerstwo z inicjatyw Rady. W celu wypracowania projektu założeń do 
nowelizacji powołana została specjalna grupa robocza Rady Rozwoju Rynku 
Finansowego przy Ministrze Finansów. W końcu 2010 roku odbyły także się 
konsultacje międzyresortowe projektu założeń, w których oficjalne pisemne 
stanowisko Rady zostało przedstawione. 
 
Przedstawiciele Rady brali aktywny udział w  konsultacjach założeń do projektu 
ustawy prowadzonych w Ministerstwie.   
 
D/ 
Rada podjęła także decyzje o przygotowaniu modyfikacji dotychczas 
obowiązującego standardu memorandum informacyjnego dla emisji 
nieskarbowych i niepublicznych papierów dłużnych. Zdecydowano, że w tym 
zakresie przygotowany zostanie projekt całkiem nowej rekomendacji Zarządu 
ZBP, która zastąpi Porozumienie w sprawie ustalenia niektórych zasad 
postępowania uczestników porozumienia przy nieskarbowych papierach 
dłużnych z 2000 roku.  
 
Zakończenie prac nad tym standardem planowane jest na przełom i i II kwartału 
2011 roku. 
 
E/ 
W roku 2010 sfinalizowany został także projekt umożliwienia rejestrowania w 
Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych papierów dłużnych, które nie 
zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Chodzi tutaj w 
pierwszym rzędzie o tzw. „niepubliczne” obligacje, które na mocy decyzji 
emitenta wynikającej z ustawy o obligacjach, nie mają formy dokumentu. 
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Odpowiednie zmiany regulaminu KDPW w tym zakresie weszły w życie w dniu 
30 września 2010 r. 
 
F/  
W ubiegłym roku Rada była także mocno zaangażowana w prace nad 
nowelizacją Prawa Bankowego w zakresie outsourcingu, głównie w części 
dotyczącej powierzania czynności z zakresu emisji papierów dłużnych. 
 
 
G/ 
Poza zagadnieniami przedstawionymi powyżej, Rada omawiała w trakcie 
spotkań także inne kwestie, jak na przykład: 
 

• rozmowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz Giełdą 
Papierów Wartościowych w zakresie stworzenia możliwości prowadzenia 
centralnego depozytu dla dłużnych papierów wartościowych nie 
dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, 

• krajowe oraz europejskie propozycje zmiany funkcjonowania systemu 
rekompensat dla inwestorów na rynku kapitałowym, które mogą także 
częściowo obejmować banki wskazane w par. 70 ust. 2 ustawy o obrocie  
papierami wartościowymi, 

• zakres potencjalnych wspólnych ze Stowarzyszeniem Emitentów 
Giełdowych  inicjatyw z zakresu wprowadzania standardów rynku 
obligacji, 

 
 
III. Plany na rok 2011 
 
Plany Rady na rok 2011 obejmują aktywny udział w pracach parlamentarnych  w 
zakresie nowelizacji ustawy o obligacjach oraz kontynuację prac 
standaryzacyjnych na rynku nieskarbowych obligacji. Rada będzie także 
monitorować prace prowadzone na poziomie europejskim, które mogą mieć 
wpływ na rynek dłużnych papierów wartościowych w Polsce. 
 
Warszawa, marzec 2011  

 
 
 
 


