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I. Cel projektu aktu prawnego 

Celem projektu jest uelastycznienie ram regulacyjnych wspierających dostęp do finansowania dla 
małych i średnich przedsiębiorstw (dalej: MŚP) poprzez promocję rynku rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw (dalej: rynek rozwoju MŚP). Przewidziany wnioskiem projekt rozporządzenia zmierza 
do usunięcia niektórych obciążeń administracyjnych dla emitentów działających na rynku rozwoju 
MŚP, z uwzględnieniem nadrzędnej zasady chrony inwestorów i przy zachowaniu integralności rynku. 

U podstaw projektu legło spostrzeżenie, iż emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do 
obrotu na rynku rozwoju MŚP korzystają ze stosunkowo niewielu złagodzonych wymogów 
regulacyjnych w porównaniu z emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu 
w innych systemach obrotu. Większość obowiązków stosuje się w ten sam sposób do wszystkich 
emitentów bez względu na ich wielkość lub systemy obrotu, w których ich instrumenty finansowe są 
dopuszczone do obrotu. Niski poziom zróżnicowania obciążeń regulacyjnych pomiędzy emitentami 
działającymi na rynku rozwoju MŚP, a emitentami działającymi w innych systemach obrotu wydaje się 
zniechęcać do powstawania rynków rozwoju MŚP. 

Inicjatywa legislacyjna jest ściśle ograniczona do rynku rozwoju MŚP i przedsiębiorstw notowanych na 
rynku rozwoju MŚP. Rynki rozwoju MŚP stanowią nową kategorię (podgrupę) alternatywnych 
systemów obrotu (w nomenklaturze europejskiej – wielostronnych platform obrotu) wprowadzoną w 
celu ułatwienia małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do kapitału oraz usprawnienia rozwoju 
specjalistycznych rynków dedykowanych MŚP dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającą 
dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, str. 349-496). 

Projektowane zmiany dotyczą regulacji zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie 
nadużyć na rynku) oraz uchylającym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, str. 1-61), 
zwanym dalej „rozporządzeniem 596/2014” oraz w rozporządzeniu 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 (Dz.U. L 168 z 30.6.2017, str. 12-82), zwanym dalej 
„rozporządzeniem 2017/1129”. 

II. Stanowisko RP  

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej pozytywnie odnosi się do inicjatywy uelastycznienia ram regulacyjnych 
wspierających dostęp do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw. W opinii Rządu RP 
projektowane zmiany przyczynią się do poprawy dostępu MŚP do kapitału, jak i zwiększenia 
i zróżnicowania źródeł ich finansowania. Zakładaną poprawę warunków funkcjonowania MŚP należy 
uznać za słuszną i leżącą w długoterminowym interesie gospodarki krajowej. Dlatego też, w opinii 
Rządu RP, należy wspierać i promować wykorzystanie rynków rozwoju MŚP, aby uczynić je atrakcyjnym 
dla inwestorów, a także zapewnić odpowiednie zachęty dla MŚP w zakresie dostępu do rynków 
kapitałowych za pośrednictwem rynku rozwoju MŚP. 

Rząd RP pozytywnie ocenia projektowane zmiany brzmienia art. 14 ust. 1 rozporządzenia 2017/1129, 
zmierzające do ułatwienia emitentom przeniesienia z rynku rozwoju MŚP na rynek regulowany. Istotą 
tego ułatwienia będzie uproszczenie systemu obowiązków informacyjnych związanych z uzyskaniem 
dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym – pod warunkiem 
trzyletniego okresu funkcjonowania danego emitenta na rynku rozwoju MŚP. Za zasadną, w opinii 
Rządu RP, należy uznać również zmianę art. 14 ust. 2 rozporządzenia 2017/1129. W sytuacji emitentów 
korzystających z uproszczonego systemu obowiązków informacyjnych w przypadku przeniesienia 
z rynku rozwoju MŚP na rynek regulowany, o czym mowa w art. 14 ust. 1, zasadnym jest wymóg, aby 



najnowsze sprawozdania finansowe tych emitentów, obejmujące również informacje porównawcze za 
poprzedni rok, zostały przygotowane zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości 
finansowej. W przeciwnym wypadku wystąpiłoby odejście od standardów rynku regulowanego – 
emitenci funkcjonujący na rynku rozwoju MŚP nie mają obowiązku publikowania swoich sprawozdań 
finansowych zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej. 

Pozytywną ocenę Rządu RP uzyskał również projekt zmiany art. 11 rozporządzenia 596/2014. Zmiana 
zmierza do wyłączenia obowiązków związanych z badaniem rynku w sytuacji, w której informacje są 
przekazywane przez emitenta wyłącznie inwestorom kwalifikowanym w celu negocjowania warunków 
umownych dotyczących ich udziału w emisji obligacji. Projektowane wyłączenie miałoby zastosowanie 
jedynie w przypadku emitentów, których instrumenty finansowe są dopuszczone do obrotu na rynku 
rozwoju MŚP. 

W opinii Rządu RP brak jest argumentów przeciwko zmianie art. 13 rozporządzenia 596/2014. Celem 
tej zmiany jest umożliwienie emitentom działającym na rynku rozwoju MŚP łatwiejszego dostępu do 
programów wsparcia płynności, w szczególności w drodze zawarcia umowy z dostawcą płynności 
w innym państwie członkowskim, poprzez stworzenie bardziej precyzyjnych ram unijnych w tym 
zakresie. 

Pozytywny wpływ na rynki rozwoju MŚP miałaby, w opinii Rządu RP, zmiana art. 17 rozporządzenia 
596/2014, skutkująca zmniejszeniem obciążeń emitentów działających na rynku rozwoju MŚP 
w sytuacji opóźnienia podania do wiadomości publicznej informacji poufnych, jeżeli ich niezwłoczne 
ujawnienie mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy tych emitentów. Aktualnie na emitentach 
działających na rynkach rozwoju MŚP spoczywa obowiązek pisemnego udokumentowania powodów, 
dla których pojęli oni każdą decyzję o opóźnieniu podania danej informacji do wiadomości publicznej 
– pisemne wyjaśnienia w tym zakresie są przekazywane do organu nadzoru. Po zmianie emitenci byliby 
zobowiązani do szczegółowego wyjaśnienia przyczyn opóźnienia jedynie na wniosek właściwego 
organu. Istotnym elementem regulacji pozostawałby warunek każdorazowego informowania 
właściwego organu o podjęciu decyzji o opóźnieniu. 

Za zasadną, w opinii Rządu RP, należy uznać projektowaną zmianę art. 19 rozporządzenia 596/2014. 
Zmiana ta zmierza do urealnienia spoczywającego na emitentach działających na rynku rozwoju MŚP 
obowiązku podania do publicznej wiadomości informacji o transakcjach zrealizowanych przez osoby 
pełniące obowiązki zarządcze oraz przez osoby blisko z nimi związane. Aktualnie regulacje wymagają 
opublikowania takiej informacji w terminie trzech dni od dnia dokonania transakcji. Jednakże 
dotrzymanie tego terminu może być niemożliwe, gdyż ten sam termin trzech dni obowiązuje 
w odniesieniu do informowania emitenta o transakcji przez dokonujące tej transakcji osoby. 

III. Uzasadnienie stanowiska RP 

W opinii Rządu RP, zakładaną poprawę warunków funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw 
należy uznać za leżącą w długoterminowym interesie polskiej gospodarki. Małe i średnie 
przedsiębiorstwa stanowią kluczowy motor napędowy gospodarki, w tym inwestycji i tworzenia miejsc 
pracy. Jednocześnie MŚP, których papiery wartościowe wprowadzono do obrotu zorganizowanego, 
często przewyższają inne prywatne przedsiębiorstwa pod względem dynamiki rozwoju. 
Przedsiębiorstwa notowane na giełdzie są w mniejszym stopniu zależne od finansowania bankowego 
i korzystają z bardziej zróżnicowanych źródeł inwestycji, łatwiejszego dostępu do kapitału własnego 
i finansowania dłużnego oraz większej rozpoznawalności marki. 

Warunkiem uznania alternatywnego systemu obrotu za rynek rozwoju MŚP jest udział MŚP w ogólnej 
liczbie emitentów działających na tym rynku. Aby system obrotu mógł zostać zakwalifikowany jako 
rynek rozwoju MŚP, co najmniej 50% emitentów, których instrumenty finansowe pozostają w obrocie 
na tym rynku, muszą stanowić małe i średnie przedsiębiorstwa, które zdefiniowane zostały jako 
przedsiębiorstwa o średniej rynkowej kapitalizacji mniejszej niż 200 mln euro na podstawie notowań 
z końca roku w trzech ostatnich latach kalendarzowych. 



Rząd RP pozytywnie ocenia projektowane zmiany brzmienia art. 14 ust. 1 rozporządzenia 2017/1129, 
zmierzające do ułatwienia emitentom przeniesienia z rynku rozwoju MŚP na rynek regulowany. 
Ułatwienie uzależnione jest od trzyletniego okresu funkcjonowania danego emitenta na rynku rozwoju 
MŚP. W opinii Rządu RP okres trzech lat funkcjonowania w obrocie na rynku rozwoju MŚP jest 
wystarczająco długim okresem dobrze udokumentowanej działalności, aby dostarczyć inwestorom 
wiarygodnych informacji na temat danego emitenta i jego perspektyw. Należy przy tym podkreślić, iż 
u podstaw utworzenia instytucji rynku rozwoju MŚP leżała intencja zapewnienia przedsiębiorstwom 
odnoszącym sukcesy możliwości wzrostu i przeniesienia w pewnym momencie na rynki regulowane, 
aby mogły w ten sposób korzystać ze związanych z tym korzyści – przede wszystkim w postaci większej 
płynności oraz większej puli inwestorów. Rząd RP pozytywnie ocenia również projekt zmiany art. 14 
ust. 2 rozporządzenia 2017/1129. Wymóg, aby najnowsze sprawozdania finansowe emitentów, 
w przypadku ich przeniesienia z rynku rozwoju MŚP na rynek regulowany, było sporządzane zgodnie 
z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej, jest zasadny ze względu na 
standardy funkcjonujące na rynku regulowanym. Wymóg taki jest niezbędny, ponieważ emitenci 
funkcjonujący na rynku rozwoju MŚP nie mają aktualnie obowiązku publikowania swoich sprawozdań 
finansowych zgodnie ze standardami międzynarodowymi. 

W odniesieniu do projektu zmiany art. 11 rozporządzenia 596/2014 należy zauważyć, iż podczas etapu 
negocjacji niepublicznej emisji obligacji emitenci przystępują do rozmów z ograniczoną liczbą 
inwestorów kwalifikowanych i negocjują z nimi warunki umowne dotyczące potencjalnych transakcji. 
Przekazywanie informacji podczas tego etapu negocjacji niepublicznej emisji obligacji ma na celu 
sprawne przeprowadzenie całej transakcji, a nie ocenę zainteresowania potencjalnych inwestorów. 
W sytuacji takiej wymóg badania rynku wydaje się zbędnym obciążeniem i działa jako czynnik 
zniechęcający do przystąpienia do rozmów na temat transakcji.  

Uzasadnieniem zmiany art. 13 rozporządzenia 596/2014 jest konkluzja, zgodnie z którą istotną 
przeszkodę do skutecznego wzrostu rynków rozwoju MŚP może stanowić brak dostępu do skutecznych 
programów wspierania płynności. Projektowane zmiany mają na celu stworzenie ram unijnych, 
umożliwiających emitentom działającym na rynku rozwoju MŚP zawarcie umowy o zapewnianiu 
płynności z dostawcą płynności w innym państwie członkowskim. Należy przy tym zauważyć, 
iż projektowane zmiany nie wyłączają możliwości ustanowienia przez krajowy organ nadzoru 
przyjętych praktyk rynkowych dotyczących umów tego typu, w celu dostosowania ich warunków do 
lokalnej specyfiki lub rozszerzenia ich zakresu. 

W odniesieniu do art. 17 rozporządzenia 596/2014, w opinii Rządu RP projektowana zmiana, 
skutkująca zmianą obowiązków emitentów działających na rynku rozwoju MŚP w sytuacji opóźnienia 
podania do wiadomości publicznej informacji poufnych, nie miałby znacznego wpływu na zdolność do 
monitorowania przez właściwy organ sposobu wypełniania obowiązku podawania tych informacji do 
wiadomości publicznej, a jednocześnie pozwoliłaby na zmniejszenie obciążeń administracyjnych 
spoczywających na emitentach. Istotnym elementem regulacji pozostawałby warunek każdorazowego 
informowania właściwego organu o podjęciu decyzji o opóźnieniu. Pisemne wyjaśnienia dotyczące 
opóźnienia byłyby szczegółowo uzasadniane jedynie na wniosek właściwego organu, zamiast 
aktualnego obowiązku przekazywania takich wyjaśnień każdorazowo. 

Aktualne brzmienie regulacji dotyczących obowiązku podawania przez emitenta do publicznej 
wiadomości informacji o transakcjach zrealizowanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz 
przez osoby blisko z nimi związane, skutkuje trudnościami o charakterze w istocie technicznym – 
w sytuacji późnego wpływu informacji do emitenta, nie jest on w stanie dotrzymać terminu. Zdaniem 
Rządu RP emitenci działający na rynku rozwoju MŚP powinni mieć możliwość ujawnienia informacji 
o transakcjach w ciągu dwóch dni od uzyskania takiej informacji od dokonujących tych transakcji osób 
pełniących obowiązki zarządcze lub osób blisko z nimi związanych. Aktualne regulacje wymagają 
opublikowania takiej informacji w terminie trzech dni od dnia dokonania transakcji, podczas gdy ten 
sam termin trzech dni obowiązuje w odniesieniu do informowania emitenta o transakcji przez 
dokonujące tej transakcji osoby. 



1. Ocena skutków prawnych  

Przedmiotowy wniosek dotyczy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego, 
w odniesieniu do promowania korzystania z rynków rozwoju MŚP, rozporządzenia 596/2014 oraz 
rozporządzenia 2017/1129. Zmiany przeprowadzane w formie inicjatyw legislacyjnych mogą wiązać się 
z koniecznością dostosowania przepisów krajowych. 

2. Ocena skutków społecznych  

Zakłada się, iż wniosek legislacyjny przyczyni się do zwiększenia dostępu do finansowania małych 
i średnich przedsiębiorstw za pośrednictwem rynku rozwoju MŚP – a pośrednio do bardziej 
dynamicznego rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Sytuacja taka powinna skutkować 
przyspieszeniem wzrostu gospodarczego i zwiększeniem liczby nowych miejsc pracy w gospodarce 
krajowej. 

3. Ocena skutków gospodarczych  

Przewidywane skutki gospodarcze wniosku legislacyjnego powinny być pozytywne dla polskiej 
gospodarki. 

Zwiększenie dostępnych źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw powinno doprowadzić 
do obniżenia kosztów pozyskania kapitału. Jednocześnie zwiększenie roli rynków kapitałowych 
w finansowaniu tego sektora gospodarki pozwoli na zmniejszenie zależności małych i średnich 
przedsiębiorstwa od kredytów bankowych, co jest szczególnie istotne w okresach finansowego 
kryzysu, gdy następuje zaostrzenie warunków udzielania kredytów przez banki. Przyjęcie wniosku 
powinno przyczynić się do dywersyfikacji źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw – 
oprócz kredytów i pożyczek bankowych, przedsiębiorstwa te będą mogły w łatwiejszy sposób pozyskać 
finansowanie na rynkach kapitałowych, za pośrednictwem rynku rozwoju MŚP. 

4. Ocena skutków finansowych  

Zakładany bardziej dynamiczny rozwój małych i średnich przedsiębiorstw może skutkować 
zwiększeniem wpływów budżetowych z tytułu podatków, których wysokość jest związana z rozmiarami 
działalności tych przedsiębiorstw. Nie oczekuje się jednak, aby inicjatywa miała znaczący wpływ na 
budżet państwa. 

IV. Informacja w sprawie zgodności projektu aktu z zasadą pomocniczości 

Zgodnie z zasadą pomocniczości, działania na szczeblu Unii Europejskiej należy podejmować wyłącznie 
wówczas, gdy cele proponowanych działań nie mogą być osiągnięte w sposób wystarczający przez 
same państwa członkowskie. W tym kontekście należy zauważyć, że istniejące i potencjalne rynki 
rozwoju MŚP mają wyraźny wymiar transgraniczny –ze względu na fakt, że inwestorzy mogą 
inwestować, a emitenci wprowadzać swoje akcje lub obligacje do systemu obrotu zlokalizowanego w 
innym państwie członkowskim. 

Przede wszystkim jednak zmieniane regulacje wynikają z zastosowania rozporządzeń europejskich – 
rozporządzenia 596/2014 oraz rozporządzenia 2017/1129. Rozporządzenia te mają bezpośerdnio 
wiążącą moc prawną we wszystkich państwach członkowskich i nie pozostawiają elastyczności 
w zakresie dososowania przepisów do warunków lokalnych. Problemy wynikające z tych przepisów 
można skutecznie rozwiązać wyłącznie w drodze zmian legislacyjnych na szczeblu europejskim. 
Działania o charakterze nielegislacyjnym nie pozwalają na wystarczającą i skuteczną realizację 
wyznaczonego celu, ponieważ nie mogą zmienić przepisów wspomnianych rozporządzeń. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z zasadą pomocniczości. 

V. Przedstawiciel Rządu upoważniony do prezentowania stanowiska  

Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 


