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Marcin Hotel1

Dopuszczalności opóźnienia publikacji informacji poufnych

Abstract

Disclosure duty of inside information is one of the main duties of the issuers of financial 
instruments. It lets diminish information asymmetry and enhances development of capi-
tal market.

European legislator, followed by a national one does not see it as unconditional but 
provides issuers with an exception, taking into account their legitimate interests. Besides 
access to the information, there are also other values on the market that must be pre-
served and that help to enhance trust on the regulated market.

Precise definition of the premises of the delay of disclosure brings however a lot of 
problems for the theoreticians as well as for the professionals. Especially such expres-
sions as prejudice of legitimate interests or mislead the public provide huge problems 
concerning the delay.

Taking into consideration sanctions for infringement of the legal provisions concerning 
inside information, the precise definition of premises of the delay is indispensable. Be-
cause polish regulations is an implementation of the European directive, its interpretation 
should bear in mind its aim.

1 Doktorant w Katedrze Polityki Gospodarczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, aplikant radcowski.
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Streszczenie

Obowiązek publikacji informacji poufnej jest jednym z  najważniejszych obowiązków 
emitentów papierów wartościowych. Pozwala on na niwelowanie asymetrii informacji 
i przyczynia się przez to do rozwoju rynku kapitałowego.

Ustawodawca unijny, a za nim i krajowy nie traktuje go jednak jako absolutnego, ale 
dopuszcza od niego wyjątki, biorąc pod uwagę słuszny interes emitenta. Dostęp do in-
formacji nie jest bowiem dobrem samym w sobie, ale środkiem w kierunku budowania 
zaufania do rynku regulowanego.

Dokładne zdefiniowanie przesłanek zastosowania omawianej instytucji nastręcza 
jednak spore problemy zarówno teoretykom jak i praktykom. Szczególnie tak nieostre 
pojęcia jak naruszenie słusznego interesu emitenta czy niewprowadzenie w błąd opinii 
publicznej stwarzają ogromne problemy w stosowaniu opóźnienia.

Ze względu na poważne sankcje za naruszenie reżimu związanego z informacją po-
ufną, precyzyjne określenie przesłanek jest nieodzowne. Natomiast ze względu na fakt, 
że polska regulacja stanowi implementację dyrektywy unijnej, jej interpretacja powinna 
mieć na względzie jej cel.

I. Uwagi ogólne

Stałe obowiązki informacyjne związane z publikacją informacji poufnych (dalej „obowią-
zki informacyjne”) uregulowane w art. 56 i nast. ustawy o ofercie2 są jednym z głównych 
obciążeń, które spoczywają na emitentach papierów wartościowych. Pozwalają one na 
zmniejszenie informacyjnej asymetrii pomiędzy emitentami papierów wartościowych 
a  inwestorami i  tym samym przyczyniają się do zwiększenia integralności rynku3. Po-
zwala to na redukcję kosztów transakcyjnych, a także na większą płynność instrumen-
tów finansowych4. Problemem, który wyłania się na tle omawianej regulacji, jest konflikt 
interesów pomiędzy inwestorami a emitentami obciążonymi obowiązkami informacyj-
nymi. Interes potencjalnych inwestorów można również przeciwstawiać interesom tych, 

2 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finan-
sowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz. U. Nr 183, poz. 1539 
z późn. zm. (dalej jako: ustawa o ofercie).

3 K. Shahzad, G. Mertens, The Effects of Market Abuse Directive on the Investors’ Information Level and the 
Quality of Analysts’ Reports,. hhtp://ssrn.com/abstract=1917293, s. 3.

4 S. Gilotta, The conflict between disclosure in securities markets and the firm’s need for confidentiality: theoretical 
framework and regulatory analysis, http://ssrn.com/abstract=1709334, s. 7.
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którzy nabyli już określone instrumenty finansowe, ponieważ na upublicznieniu nie-
których informacji mogą zyskać przede wszystkim konkurenci emitenta, co w rezultacie 
może się przełożyć na sytuację ekonomiczną np. właścicieli akcji5. Ustawodawca unij-
ny, a w ślad za nim państwa członkowskie, implementując postanowienia dyrektywy 
2003/6/WE6, wprowadzają zatem wyjątek od obowiązków informacyjnych polegający na 
możliwości opóźnienia ujawnienia pewnej grupy informacji.

Przedmiotem niniejszego artykułu jest dokładne omówienie przesłanek dopuszczal-
ności opóźnienia publikacji informacji poufnych, co stanowi wyjątek od obowiązku nie-
zwłocznego przekazania do publicznej wiadomości takich informacji i w praktyce budzi 
wiele wątpliwości7. Dokładniejsza analiza jest konieczna z uwagi na surową odpowie-
dzialność za nieupublicznianie informacji poufnych. Dokonując interpretacji, szczególny 
nacisk należy położyć na wykładnię zgodną z treścią dyrektywy 2003/6/WE, która została 
implementowana do polskiego porządku prawnego oraz cel, jaki przyświecał europej-
skiemu prawodawcy8.

II. Źródła obowiązków informacyjnych w prawie polskim

Wprowadzenie przez polskiego prawodawcę obowiązków informacyjnych ma swoje 
źródło w art. 6 ust. 1 dyrektywy 2003/6/WE, który nakłada na Państwa Członkowskie 
obowiązek zapewnienia, że emitenci instrumentów finansowych podają możliwie szyb-
ko do wiadomości publicznej informacje wewnętrzne bezpośrednio ich dotyczące. Obo-
wiązek ten konkretyzuje art. 2 dyrektywy 2003/124/WE9 stanowiący m.in., że informacja 
pochodząca od emitenta powinna być ogłaszana w taki sposób, aby pozostali uczestnicy 
obrotu mogli uzyskać do niej szybki dostęp oraz dokonać na jej podstawie w odpowied-
nim czasie pełnej i prawidłowej oceny sytuacji emitenta. Uregulowanie stałych obowiąz-
ków informacyjnych emitentów lapidarnie opisuje WSA w Warszawie: 

5 S. Gilotta, op.cit., s. 2.
6 Dyrektywa 2003/6/WE Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 28.01.2003 r., w sprawie wykorzystania 

poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) (tzw. dyrektywa Market Abuse ma-
jąca charakter ramowy), Dz. Urz. WE L 96 z 12.04.2003 r. (dalej jako: dyrektywa 2003/6/WE).

7 Por. C. di Noia, Pending issues in the review of the European market abuse rules, “ECMI Policy Brief 2012”, 
nr 19.

8 J. Jastrzębski, O unijnym kontekście regulacji informacji poufnych w prawie rynku kapitałowego – zakres obo-
wiązku informacyjnego i dopuszczalność opóźnienia publikacji, „Przegląd Prawa Handlowego” 2013, nr 1, s. 5.

9 Dyrektywa Komisji 2003/124/WE z 22.12.2003 r., wykonująca dyrektywę 2003/06/ WE Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady w zakresie definicji i zasad publicznego ujawniania informacji poufnych oraz defi-
nicji manipulacji na rynku, Dz.Urz. WE L 339 z 24.12.2003 r. (dalej jako: dyrektywa 2003/124/WE).
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Uczestnicy rynku, a zwłaszcza podmioty emitujące papiery wartościowe, obowiązane są do informo-
wania inwestorów o wszystkich istotnych zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na rynkową wycenę 
papierów wartościowych, a całość infrastruktury rynku kapitałowego służy równemu i prostemu 
dostępowi do tych informacji. Zasadę tę wyznaczają zatem dwa podstawowe wymogi: informowania 
rynku przez emitentów oraz równy (niedyskryminujący nikogo) dostęp do informacji10.

Przepis art. 57 ust. 1 ustawy o ofercie stanowi, że emitent papierów wartościowych 
może na własną odpowiedzialność na określony czas opóźnić wykonanie obowiązku 
publikacji informacji poufnej, jeżeli mogłoby to naruszyć jego słuszny interes. Ozna-
cza to, że obowiązek ten nie ma charakteru bezwzględnego i ustawodawca bierze pod 
uwagę również interesy emitenta11. Zaproponowane rozwiązanie nie wprowadza jednak 
wyjątku o charakterze podmiotowym lub przedmiotowym, a jedynie przesuwa w cza-
sie moment wykonania obowiązków nałożonych przez ustawę12. Nie jest więc możliwe 
nieopublikowanie informacji w ogóle. Przekazanie informacji do publicznej wiadomości 
musi nastąpić, chociaż w przepisach nie ma podanego maksymalnego terminu, do któ-
rego miałoby to nastąpić13. 

Podkreślić trzeba, że im większe możliwości w opóźnieniu publikacji mają emitenci in-
formacji poufnych, tym większe ryzyko, że cena rynkowa instrumentów finansowych nie 
będzie odzwierciedlać rzeczywistej wartości instrumentu finansowego, na czym ucierpi 
interes inwestorów14. Zbyt wczesne opublikowanie pewnej informacji mogłoby w re-
zultacie doprowadzić do pokrzyżowania określonych planów emitenta lub narazić go 
na utratę wiarygodności15. Tak więc pomimo tego, że rynek będzie cierpiał na niedobór 
informacji oraz wzrośnie ryzyko insidertradingu, to korzyść, jaką odnosi emitent (a do-
kładniej rzecz ujmując – brak straty) przewyższa korzyści inwestorów z pozyskania takiej 
informacji16. Reguły rynku kapitałowego muszą zatem uwzględniać realia gospodarcze, 
gdyż w przeciwnym razie mogłoby to doprowadzić do mniejszego zainteresowania emi-

10 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 września 2006 r., sygn. akt VI SA/Wa 1041/06, LEX nr 247555.
11 K. Haładyj, Ustawa o ofercie publicznej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 355; idem, Odpowiedzialność odszko-

dowawcza emitentów za naruszenie obowiązków informacyjnych, Warszawa 2008, s. 189.
12 M. Glicz, Obowiązki publikacyjne emitentów w zakresie informacji poufnych, „Przegląd Prawa Handlowego” 

2005, nr 10, s. 56. 
13 A. Romanowska, Insider trading - obowiązki emitentów oraz insiderów, „Przegląd Prawa Handlowego” 

2007, nr 4, s. 12.
14 C. Di Noia, The Market Abuse Directive Disclosure Regime in Practice: Some Margins for Future Actions, 

http://ssrn.com/abstract=1417477, (dostęp: 10.05.2014).
15 K. Haładyj, Ustawa o…, op.cit.,Warszawa 2009, s. 364.
16 T. Sójka, Obowiązki informacyjne spółek publicznych i odpowiedzialność cywilna za ich naruszenie, Warszawa 

2008, s. 120.
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sją papierów wartościowych w publicznym obrocie, co odbiłoby się na całym rynku kapi-
tałowym17. Ze względu na użycie w przepisie sformułowania „słuszny interes emitenta”, 
w konkretnym stanie faktycznym będzie zawsze dochodziło do porównywania interesu 
emitenta oraz inwestorów i w przypadku, gdy ten pierwszy przeważy, powstanie moż-
liwość zastosowania wyjątku18. Pośrednio jest tu jednak chroniony także interes tych 
inwestorów, którzy posiadają akcje emitenta, ponieważ ostatecznie pogorszenie sytuacji 
emitenta będzie rzutować na ich pozycję majątkową jako właścicieli akcji. Mówić można 
jedynie o pośredniej ochronie, gdyż interesu emitenta, o którym mowa w art. 57 ust. 1 
ustawy o ofercie, nie można utożsamiać z interesem akcjonariuszy.

W doktrynie przyjmuje się, że możliwe jest opóźnienie publikacji informacji bieżącej 
w przypadku, gdy jednocześnie stanowi ona informację poufną. Przemawia za tym ar-
gument, że rozporządzenie w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny 
interes emitenta19 odwołuje się wprost do pojęć używanych w rozporządzeniu w spra-
wie informacji bieżących i okresowych20. Ponadto, z racji tego, że duża liczba informacji 
poufnych jest wyszczególniona jako informacja bieżąca, odmienna interpretacja mogłaby 
prowadzić do sytuacji, w której nie byłoby możliwości opóźnienia publikacji informacji 
przez emitentów.

Skorzystanie z możliwości, które daje art. 57 ustawy o ofercie nie jest uzależnione od 
zgody KNF. Emitent ponosi całe ryzyko związane z wykorzystaniem uprawnienia, np. 
odpowiedzialność odszkodowawczą za bezpodstawne opóźnienie upublicznienia infor-
macji21. Wynika to zarówno z literalnej wykładni przepisu, jak i z faktu, że to na emitencie 
ciąży obowiązek zachowania poufności informacji aż do jej przekazania do publicznej 
wiadomości22. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że to od emitenta faktycznie zale-

17 M. Rypina, S. Jakszuk [w:] Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Waj-
da (red.), Warszawa 2012, s. 268.

18 T. Sójka, Obowiązki…, op.cit., s. 122.
19 Rozporządzenie Ministra Finansów w  sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny 

interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w  związku z  opóźnieniem przekazania do 
publicznej wiadomości informacji poufnych z dnia 13.04.2006 r., Dz.U. Nr 67, poz. 476 (dalej jako: 
rozporządzenie w sprawie rodzaju informacj i ,  które mogą naruszyć s łuszny interes 
emitenta).

20 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych 
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19.02.2009 r., 
Dz.U. Nr 33, poz. 259 (dalej jako: rozporządzenie w  sprawie informacj i  bieżących i   okre -
sowych).

21 K. Haładyj, Ustawa o…, op.cit., s. 367.
22 Idem, Odpowiedzialność odszkodowawcza emitentów za naruszenie obowiązków informacyjnych, Warszawa 

2008, s. 203.
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ży (a przynajmniej do pewnego momentu), jakie informacje podlegają upublicznieniu23. 
Zastosowanie omawianej instytucji nie jest obowiązkiem emitenta i to od niego w całości 
zależy, czy w przypadku zaistnienia odpowiednich przesłanek zechce z niej skorzystać. 
Może on również w każdym momencie zrezygnować z  już stosowanego opóźnienia 
i przekazać informację do publicznej wiadomości24.

W literaturze pojawił się pogląd, że emitent ponosi odpowiedzialność za wszelkie szko-
dy – niezależnie od faktu, czy szkoda powstała w skutek wycieku informacji, czy też 
nie25. Wydaje się, że jest to pogląd zbyt dosadny z tego powodu, że jedną z przesłanek 
odpowiedzialności odszkodowawczej jest bezprawność26. Dlatego też w przypadku, gdy 
opóźnienie publikacji było dopuszczalne w świetle art. 57 ustawy o ofercie, nie można 
mówić o spełnieniu tej przesłanki. Odpowiedzialność odszkodowawcza będzie zachodzić 
tylko w wypadku, gdy w/w przepis został naruszony. Ostateczna decyzja co do prawid-
łowej kwalifikacji danego przypadku należy jednak do KNF: już po upublicznieniu bada 
ona, czy rzeczywiście zachodziły przesłanki skorzystania z opóźnienia27. W przypadku 
bezzasadnego zastosowania art. 57 ustawy o ofercie emitentowi grozi oprócz odpowie-
dzialności cywilnej również odpowiedzialność administracyjna i karna. Ze względu na 
niedookreśloność przesłanki naruszenia istotnych interesów, ciężko jest z góry sprecyzo-
wać sytuację, w której będzie zachodziła możliwość opóźnienia. Sprawę trzeba zawsze 
badać in concreto.

Przepis art. 57 ust. 1 ustawy o  ofercie znajduje zastosowanie jedynie w  przypad-
ku opóźnienia się w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 ustawy 
o ofercie. Nie znajdzie on zastosowania do sytuacji, o której mowa w art. 157 ustawy 
o obrocie28.

23 S. Gilotta, op.cit., s 35.
24 T. Sójka [w:] Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizo-

wanego systemu obrotu. Komentarz, T. Sójka (red.), Warszawa 2010, s. 337–338.
25 K. Haładyj, Odpowiedzialność…, op.cit., s. 204; M. Glicz, Odpowiedzialność cywilna emitenta za naruszenie 

obowiązków publikacyjnych w  zakresie informacji poufnych, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 
2005, nr 11, s. 19.

26 W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warsza-
wa 2009, s. 215.

27 Użyte tu sformułowanie jest pewnym skrótem myślowym. Ocena KNF nie wyklucza oczywiście nie-
zależnego badania przesłanki bezprawności przez sąd w trakcie ewentualnego powództwa o odszko-
dowanie.

28 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. 
zm. (dalej jako ustawa o obrocie); T. Sójka [w:] Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów…, op.cit., s. 352.
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III. Potencjalne naruszenie słusznego interesu emitenta

Potencjalne zagrożenie interesu emitenta oznacza, że dla spełnienia tej przesłanki wy-
starczające jest stwierdzenie stanu zagrożenia, tj. sytuacji, w której naruszony będzie in-
teres emitenta. Badanie tego elementu stanu faktycznego będzie przeprowadzane ex ante, 
biorąc pod uwagę całokształt okoliczności występujących w chwili, w której emitent był 
zobowiązany do opublikowania danej informacji29. Konieczne bowiem dla zastosowa-
nia opóźnienia będzie stwierdzenie, że upublicznienie danej informacji może zagrozić 
emitentowi30, przy czym nie jest konieczne, aby w konkretnym stanie faktycznym rze-
czywiście ono wystąpiło31. Jak podkreśla się w literaturze, chodzi tu tylko i wyłącznie 
o interes samego emitenta, a nie np. jego akcjonariuszy32 czy też kontrahentów emitenta, 
którzy również mogliby mieć interes w opóźnieniu publikacji danej informacji33. Publi-
kacja informacji, która narusza interesy ważnego kontrahenta, może jednak w konkret-
nych okolicznościach godzić pośrednio także w interes emitenta34.

Wydaje się, że pomimo użycia przymiotnika legitimate w dyrektywie, nie chodzi tu 
o interes, który miałby swoje oparcie w prawie, ale również o interes faktyczny35. Pojęcie 
to należy rozumieć nie jako interes mający zakotwiczenie w prawie, ale jako interes, który 
z prawem nie jest sprzeczny, np. informacja dotycząca działań korupcyjnych36.

Naruszenie interesu emitenta może być potencjalne, nie jest wymagane, aby rzeczy-
wiście wystąpiło, ani aby prawdopodobieństwo jego wystąpienia było wysokie. Jeżeli 
istnieje choćby minimalna możliwość naruszenie interesu emitenta, podlega on ochro-
nie. Oczywiście ta możliwość nie może być przez niego wyimaginowana, lecz powinna 
mieć uzasadnienie w obiektywnie weryfikowalnych faktach. Podkreślić jednak trzeba, 
że samo potencjalne naruszenie interesów emitenta nie stanowi jeszcze podstawy do 
opóźnienia upublicznienia informacji. Dodatkowo warunkami zastosowania tej in-
stytucji jest to, że emitent zapewni zachowanie poufności tych informacji do czasu 

29 T. Sójka, Obowiązki…, op.cit., s. 120; idem [w:] Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instru-
mentów…, op.cit., s. 339.

30 M. Rypina, S. Jakszuk [w:] M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (red.), op.cit., s. 269–270.
31 T. Sójka [w:] Ustawa…, Idem (red.), s. 341.
32 Ibidem, s. 340.
33 Emittentenleitfaden der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, http://www.ba-

fin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Leitfaden/WA/dl_090520_emittentenleitfaden_2009.pdf?__
blob=publicationFile, (dostęp: 25.06.2013), s. 65 (dalej jako: BaFinEmittenntenleitfaden).

34 A. Chłopecki, Informacja poufna w prawie papierów wartościowych [w:] A. Nowicka, Prawo prywatne czasu 
przemian. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi S. Sołtysińskiemu, Poznań 2005, s. 391.

35 M. Rypina, S. Jakszuk [w:] M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (red.), op. cit., s. 270.
36 T. Sójka, Obowiązki…, op.cit., s. 122.
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wykonania obowiązku oraz że opóźnienie nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii 
publicznej37.

IV. Katalog informacji, które mogą naruszyć słuszny 
interes emitenta

Ustawodawca w  § 2 ust. 1 rozporządzenia w  sprawie rodzaju informacji, które mogą 
naruszyć słuszny interes emitenta wprowadza pięć kategorii takich informacji. W litera-
turze zarysowały się dwa stanowiska w przedmiocie charakteru prawnego tego wylicze-
nia. Niektórzy uważają je za katalog wyłączny informacji w stosunku do których można 
skorzystać z uprawnienia przewidzianego w art. 57 ustawy o ofercie38. Inni z kolei za-
rzucają takiej interpretacji sprzeczność z prawem unijnym i uznają ten katalog jedynie 
za przykładowe wyliczenie39.

Pierwszy pogląd znajduje uzasadnienie w sformułowaniu § 2 ust. 1 cytowanego wyżej 
rozporządzenia. Ze względu na brak dodatkowego określenia, np. „w szczególności”, 
przedstawiony katalog można byłoby traktować jako zamknięty. Ponadto w projekcie 
rozporządzenia w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emi-
tenta40, ustawodawca opowiedział się za enumeratywnym wyliczeniem informacji, któ-
re mogą naruszyć słuszny interes emitenta. Należy jednak zaznaczyć, że ten argument 
nabiera znaczenia jedynie z perspektywy historycznej, gdyż uzasadnienie projektu roz-
porządzenia nie jest źródłem prawa, a więc nie można mu przypisywać zbyt dużego 
znaczenia.

Za stanowiskiem drugim przemawia natomiast okoliczność, że art. 57 ustawy o ofercie 
oraz art. 6 ust. 2 dyrektywy 2003/6/WE nie wprowadzają żadnych wytycznych odnośnie 
informacji, które pozwalałby na skorzystanie z opóźnienia informacji. W literaturze wska-
zuje się również na gwarancyjny charakter art. 6 ust. 2 dyrektywy 2003/6/WE, co również 
przemawia za otwartym katalogiem informacji mogących naruszyć ograniczenia w sto-
sowaniu instytucji opóźnienia. Przepis art. 3 ust. 1 dyrektywy 2003/124/WE odnoszący 
się do art. 6 ust. 2 dyrektywy 2003/6/WE ma jedynie na celu ułatwić emitentom podjęcie 

37 Level 3 – second set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive to the 
market, nr. ref. CESR/06-562b, lipiec 2007, s. 10. (dalej jako: CESR Level  3) Obecnie CESR – Committee 
of European Securities Regulators nosi nazwę European Securities and Markets Authority (ESMA).

38 K. Oplustil, Europejskie i polskie regulacje dotyczące informacji poufnych na rynku kapitałowym (cz. II), „Pra-
wo Spółek” 2005, nr 3, s. 18; M. Glicz, Obowiązki…, s. 56; A. Romanowska, op.cit., s. 12.

39 T. Sójka, Obowiązki…, op.cit., s. 124.
40 Uzasadnienie projektu rozporządzenia, Druk sejmowy Nr 3970, Sejm IV kadencji.
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decyzji o ewentualnym opóźnieniu, a nie wprowadzić zamknięty katalog sytuacji, w któ-
rych opóźnienie w publikacji informacji poufnych jest dopuszczalne41.

Osobiście opowiadam się za drugą interpretacją. Oprócz zgodności z prawem unijnym 
przemawia za nim fakt, że art. 57 ustawy o ofercie mówi jedynie o tym, że opóźnienie ma 
nastąpić w sposób zgodny z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy 
o ofercie. Oznacza to, że rozporządzenie powinno regulować jedynie sposób, a nie okre-
ślać co można traktować za informację potencjalnie naruszającą słuszny interes emitenta. 
W oparciu więc o zasadę nadrzędności ustawy trzeba stwierdzić, że katalog informacji 
w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny in-
teres emitenta, ma charakter otwarty. Nie jest bowiem możliwe a priori określenie wszyst-
kich informacji, których upublicznienie mogłoby naruszyć słuszny interes emitenta42. 

Taka argumentacja znajduje ponadto silne potwierdzenie w prawie unijnym. Art. 6 
ust. 12 dyrektywy 6/2003/WE stanowi, że w celu uwzględnienia rozwoju technicznego 
na rynkach finansowych oraz zapewnienia jednolitego stosowania niniejszej dyrektywy, 
Komisja przyjmuje, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 17 ust. 2, środki wyko-
nawcze dotyczące m.in. „technicznych warunków opóźniania podawania do publicznej 
wiadomości informacji poufnych, jak określono w ust. 2”. Oznacza to, że chodzi tu tylko 
o instrumentalny sposób wykonania opóźnienia publikacji informacji poufnych, a nie 
o zakres merytoryczny informacji, które „podpadają” pod wyjątek43. Dalej, przepis art. 3 
ust. 1 dyrektywy wykonawczej 2003/124/WE, który odnosi się do art. 6 ust. 1 dyrektywy 
2003/6/WE, podając informacje, które mogą naruszyć słuszny interes emitentów, posłu-
guje się zwrotem „w szczególności”. Z literalnej wykładni wynika więc, że nie mamy do 
czynienia z katalogiem zamkniętym44. Odmienna interpretacja prowadziłaby do sytuacji, 
w której emitent zobowiązany byłby do publikacji informacji nawet wtedy, gdy narusza-
łoby to jego słuszne interesy, co byłoby sprzeczne z celem dyrektywy.

Ostatecznie również ESMA w swoich wytycznych stwierdza, że tak jak wygenerowa-
nie informacji znajdującej się na liście nie oznacza, że możliwe jest skorzystanie z wyjątku 
od zasady niezwłocznej publikacji informacji, tak samo możliwe są sytuacje, w których 
informacje inne niż wymienione będą stanowiły zagrożenie dla słusznego interesu emi-
tenta. W każdym więc przypadku trzeba badać in concreto, czy są spełnione wszystkie 

41 J. Jastrzębski, op.cit., s. 12; T. Sójka [w:] Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumen-
tów…, op.cit., s. 343.

42 Por. M. Rypina, S. Jakszuk [w:] M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (red.), op.cit., s. 271.
43 T. Sójka, Obowiązki…, op.cit., s. 124.
44 Za takim poglądem opowiada się również ESMA, por. CESR Level 3, s. 9.



Marcin Hotel

Dopuszczalności opóźnienia publikacji informacji poufnych

 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

przesłanki z art. 6 ust. 2 dyrektywy 2003/6/WE45. Zaprezentowana powyżej wykładnia 
ma również swoje uzasadnienie w badaniach prawnoporównawczych dotyczących ure-
gulowań niemieckich i brytyjskich46.

Reasumując, należy podkreślić, że celem prawodawcy unijnego w art. 6 ust. 2 dyrekty-
wy 6/2003/WE było umożliwienie opóźnienia publikacji pewnych informacji, jeżeli naru-
szałoby to jego słuszny interes. Wprowadzenie zamkniętego katalogu takich informacji 
jest z tego powodu sprzeczne z tym przepisem. W przypadku, gdy pewna informacja 
niemieszcząca się w tym katalogu musiałaby zostać opublikowana, prowadziłoby to do 
naruszenia słusznego interesu emitenta. Ponadto, możliwość opóźnienia należy trakto-
wać jako wyjątek od reguły, a nie jako generalną możliwość utrzymania pewnych in-
formacji w tajemnicy. Budowanie zatem zamkniętych i stopniowo rozbudowanych ka-
talogów takich informacji mogłoby doprowadzić do szkodliwych praktyk rynkowych 
polegających na tym, że emitenci informacje objęte katalogiem traktowaliby a priori jako 
te, co do których możliwe jest stosowanie opóźnienia47. Katalog z art. 3 ust. 1 dyrektywy 
2003/124/2003 należy rozumieć jedynie jako wskazówkę do tego, jakie informacje mogą 
naruszać słuszny interes emitenta. Ponadto, trzeba też wskazać, że samo zakwalifikowa-
nie danej informacji do tego katalogu nie przesądza o możliwości zastosowania wyjątku, 
ponieważ w przypadku, gdy taka informacja nie narusza słusznego interesu emitenta, ma 
on obowiązek ją opublikować. 

Jakkolwiek więc z praktycznego punktu widzenia, w szczególności gdy mowa jest o od-
powiedzialności administracyjnej, istotne jest zwrócenie uwagi na wymienione w roz-
porządzeniu przykłady informacji naruszających słuszne interesy emitenta, to z czysto 
teoretycznego punktu widzenia należy się opowiedzieć za otwartym katalogiem takich 
informacji.

V. Brak wprowadzenia w błąd opinii publicznej

Interes emitenta nie będzie jednak zawsze przeważał nad interesem inwestorów. W przy-
padku, gdy mogliby oni zostać wprowadzeni w błąd przez niepodanie do publicznej 
wiadomości pewnej informacji, ustawodawca przyznaje ich interesom pierwszeństwo. 

45 CESR’s Advice on Level 2 Implementation Measures for the proposed Market Abuse Directive, nr ref. 
CESR/02-089d, grudzień 2002, s. 23–24 (dalej jako: CESR Level  2).

46 T. Sójka, Obowiązki…, s. 126; T. Sójka [w:] Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumen-
tów…, op.cit., s. 344.

47 Por. CESR Level  3 , s. 9–10.
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W literaturze zagranicznej wskazuje się na dużą nieprecyzyjność tego pojęcia48. Nale-
ży w tym miejscu zaznaczyć, że błędu nie można rozumieć jako braku pełni informacji 
mogących mieć wpływ na kurs papierów wartościowych emitenta, gdyż taki stan będzie 
powodować każde opóźnienie publikacji49. W doktrynie przyjmuje się zatem, że chodzi 
o błąd kwalifikowany50.

Jako wprowadzenie w błąd określa się sytuację, w której w odczuciu inwestorów nie-
przekazanie pewnej informacji jest tożsame przekazaniu informacji cenotwórczej, czyli 
utrzymaniu inwestorów w takim stanie wiedzy, który z pewnością zmieniłby się, gdyby 
określona informacja dostała się do wiadomości publicznej51. Będzie to miało po pierw-
sze miejsce wtedy, gdy emitent swoimi poprzednimi działaniami lub przekazywanymi 
informacjami spowodował przekonanie inwestorów o pewnym stanie rzeczy. W takim 
wypadku opóźnienie publikacji pewnej informacji mogłoby równać się potwierdzeniu 
poprzednich informacji, np. opóźnienie informacji o tym, że realizowana restrukturyza-
cja nie będzie mogła dojść do skutku52. Albowiem tylko wtedy nieupublicznienie pewnej 
informacji będzie traktowane jako takie, które może wpłynąć na decyzje podejmowane 
przez inwestorów, przy czym znaczenie będzie miał tu, tak samo jak przy określaniu 
informacji poufnej, model racjonalnie działającego inwestora53. Ponadto, możliwa jest 
sytuacja, gdy przekonanie o pewnym stanie rzeczy nie zostało wywołane osobiście prze 
emitenta – jego źródłem może być także osoba trzecia. Przykładowo, jeżeli środki maso-
wego przekazu będą publikować pewne informacje na temat emitenta, które są sprzecz-
ne z informacją poufną, np. co do zawarcia intratnego kontraktu, opóźnienie publikacji 
informacji mogłoby wprowadzić w błąd opinię publiczną.

Informacje krążące na temat emitenta mogą być zarówno prawdziwe, jak i fałszywe. 
W obu przypadkach zwraca się uwagę na problemy dowodowe, które wyłaniają się przed 
emitentem, aby w razie ewentualnego procesu wykazać, że opóźnienie nie wprowadzało 
innych w błąd54. Ze względów aksjologicznych pomysł, aby obciążać emitenta odpo-
wiedzialnością za plotki rozpowszechnianie przez inne podmioty, wydaje się wątpliwy. 
Z tego też powodu niektórzy regulatorzy rynku kapitałowego akceptują tzw. no comment 

48 T. van Dyck, Discussion Paper. The Review of the Market Abuse Regime in Europe, Paper distributed to the 
participants of the K.U. Leuven L.L.M. Legal Clinics, 2010, s. 8.

49 Ibidem, s. 129; C. Di Noia, The Market...., op.cit., s. 22.
50 T. Sójka [w:] Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów…, op.cit., s. 348–349; Ba-

FinEmittenntenleitfaden, s. 67.
51 K. Haładyj, Odpowiedzialność…, s. 203; C. Di Noia, The Market…, op.cit., s. 22.
52 T. Sójka, Obowiązki…, s. 130.
53 M. Rypina, S. Jakszuk [w:] M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (red.), op.cit., s. 271–272.
54 C. Di Noia, The Market…, op.cit., s. 23.
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policy55. Oznacza to, że emitent nie ma obowiązku komentowania informacji, których nie 
jest źródłem. Nie może on jedynie rozpowszechniać informacji, które byłyby sprzeczne 
z informacją, co do której stosuje opóźnienie.

W przypadku, gdy opóźnienie dopiero po pewnym czasie będzie wprowadzało 
w  błąd, emitent powinien niezwłocznie po zajściu takiej okoliczności upublicznić 
daną informację56.

VI. Poinformowanie KNF

Zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy o ofercie emitent ma obowiązek poinformować KNF o sko-
rzystaniu z opóźnienia, podać przyczyny uzasadniające opóźnienie oraz wskazać termin, 
w którym informacja zostanie przekazana podmiotom, o których mowa w art. 56 ust. 1 
ustawy o ofercie. Z brzmienia przepisu wynika, że pomimo faktu, iż KNF z formalnego 
punktu widzenia nie wydaje decyzji o zezwolenie na skorzystanie z opóźnienia, dopiero 
poinformowanie KNF pozwala na skorzystanie z tej instytucji57. W literaturze podnosi 
się, że jest to czynność konwencjonalna, której podjęcie zawiesza obowiązek emitenta. 

Istotne jest to, że w momencie zastosowania opóźnienia, KNF nie ma możliwości zwe-
ryfikowania zasadności zastosowania tej instytucji, gdyż nie dysponuje treścią informacji 
pozwalającej stwierdzić, czy jej opóźnienie rzeczywiście mogłoby naruszyć słuszny inte-
res emitenta. Emitent zaś stosuje ją na własną odpowiedzialność58.

Doktryna podkreśla, że aby spełnić wymogi ustawowe, emitent musi poinformować 
KNF o tym, jaki konkretny interes może zostać naruszony oraz sposób, w jaki miałoby 
to nastąpić. Przedstawione uzasadnienie powinno być pełne i rzetelne59. Nie jest jednak 
konieczne, aby podawać treść informacji, która ma podlegać opóźnieniu. Ma ono jedynie 
pozwolić KNF na weryfikację ex post zasadności zastosowania opóźnienia po upublicz-
nieniu informacji przez emitenta60. Zgodnie ze stanowiskiem niemieckiego regulatora, 
zakres uzasadnienia opóźnienia ma być na tyle szeroki, aby pozwolił na weryfikację do-
puszczalności jego zastosowania bez zadawania dodatkowych pytań61.

55 BaFinEmittenntenleitfaden, s. 67.
56 CESR Level 3, s. 11.
57 T. Sójka, Obowiązki…, op.cit., s. 131–132.
58 T. Sójka [w:] Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów…, op.cit., s. 350.
59 K. Haładyj, Ustawa o…, op.cit., s. 367.
60 K. Oplustil, op.cit., s. 18; A. Romanowska, op.cit., s. 12.
61 BaFinEmittentenleitfaden, s. 65.
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VII.  Obowiązek zachowania poufności

Zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy o ofercie opóźnienie przekazania informacji może nastą-
pić jedynie pod warunkiem, że emitent zapewni zachowanie poufności tych informacji 
do chwili wykonania obowiązku. W literaturze jako przykład sytuacji, w której niemoż-
liwe jest zachowanie poufności informacji, podaje się obowiązek uzyskania zgody wal-
nego zgromadzenia na pewne działanie lub czynność prawną62. Z istoty rzeczy niezbęd-
ne jest, aby informacja taka utraciła status informacji poufnej, gdyż emitent powinien 
przekazać akcjonariuszom porządek obrad przed walnym zgromadzeniem. Oznacza to, 
że informacja nie traci przymiotu poufności i stosują się do niej wszystkie przepisy z nią 
związane, np. art. 156 ustawy o  obrocie, oraz sankcje za ich nieprzestrzeganie. Nato-
miast w przypadku przecieku informacji, np. w sytuacji o której mowa w art. 157 ustawy 
o obrocie, emitent traci prawo do korzystania z opóźnienia i musi niezwłocznie upub-
licznić informację.

Szczegółowy sposób postępowania emitentów z informacjami, których upublicznienie 
zostało poddane opóźnieniu określają przepisy rozporządzenia w sprawie rodzaju infor-
macji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta. Przepisy te stanowią implementację 
art. 3 ust. 2 dyrektywy 124/2003/WE, który uszczegóławia wymagania stawiane emiten-
tom w celu zapewnienia poufności informacji. Jeżeli emitent nie jest w stanie zacho-
wać tych warunków, powinien niezwłocznie upublicznić informację63. To samo tyczy się 
przypadku, gdy niemożność utrzymania poufności informacji nastąpiła w trakcie trwa-
nia okresu opóźnienia64. Osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do tych informacji jedynie 
w trybie art. 66 ustawy o ofercie. Ochrona informacji poufnych obejmuje w szczególności: 
ochronę dokumentów zawierających informacje poufne; ochronę systemów i sieci tele-
informatycznych, które są nośnikami informacji poufnych; kontrolę obiegu dokumen-
tów lub innych nośników informacji zawierających informacje poufne polegającą np. na 
tworzeniu kart dostępu do dokumentów czy monitorowaniu informacji zapisanych na 
nośnikach elektronicznych; ograniczenie dostępu do nich oraz kontrolę przetwarzania 
w rozumieniu ustawy o obrocie.

Emitent w momencie, w którym utraci kontrolę nad informacją poufną, zobowiązany 
jest do jej niezwłocznego upublicznienia w trybie art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie. Jedynie 
w ten sposób możliwe jest zapobiegnięcie negatywnym skutkom wykorzystania infor-

62 T. Sójka, Obowiązki…, op.cit., s. 131.
63 G. Ferrarini, The European Market Abuse Directive, “Common Market Law Review” 2004,  nr 3, s. 733.
64 CESR Level 3, s. 11.
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macji poufnej przez osoby nieuprawnione65. Obowiązek niezwłocznego upublicznie-
nia nie powstaje w przypadku, gdy z przepisów szczególnych, postanowień stosownej 
umowy lub statutu wynika obowiązek zachowania takiej informacji w poufności66. Nie 
powstaje on również wtedy, gdy istnieją plotki, które mogą być traktowane jako wyciek 
informacji. Dopiero wtedy, gdy emitent wie lub ma uzasadnione podejrzenie, że dany 
wyciek został spowodowany przez działania na które ma on wpływ, powinien zaprze-
stać korzystania z opóźnienia i niezwłocznie opublikować informację. Wykluczone jest 
przy tym dementowanie takich informacji, gdyż takie działania mogłoby zostać uznane 
za wprowadzające w błąd. Emitent może jedynie ograniczyć się do no comment policy67.

VIII. Termin wykonania obowiązku informacyjnego

Emitent ma obowiązek wskazać termin, do upływu którego wykona obowiązek związa-
ny z informacją poufną. Brak jest przy tym wytycznych, jak długi powinien być to okres 
i określenie go w całości pozostawiono uznaniu emitenta. Jest to słuszne rozwiązanie, 
gdyż trudno z góry przewidzieć jak długo upublicznienie danej informacji mogłoby na-
ruszać słuszny interes emitenta. Wydaje się, że koniec terminu powinien przypadać na 
dzień, w którym ustaną przesłanki uzasadniające opóźnienie. Zaznacza się przy tym, że 
nie jest konieczne podanie konkretnej daty dniowej, a wystarczające jest określenie pew-
nego zdarzenia, z którego nadejściem termin zakończy swój bieg, np. spełnienie się wa-
runku zawieszającego w umowie. Możliwe jest także przedłużenie tego terminu przez 
emitenta, o ile w dalszym ciągu istnieją przesłanki uzasadniające opóźnienie, a wyzna-
czony początkowo termin okazał się zbyt krótki. W takim wypadku KNF powinna być 
poinformowana w tym samym trybie, jak w przypadku podania pierwszego terminu. 
W obu sytuacjach następuje to za pomocą ESPI68, którego działanie reguluje rozporzą-
dzenie Ministra Finansów w sprawie środków i warunków technicznych służących do 
przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez komisję pa-
pierów wartościowych i giełd z dnia 13.02.2006 r., (Dz. U. Nr 25, poz. 188)69.

Emitent powinien spełnić swój obowiązek informacyjny w terminie podanym w za-
wiadomieniu do KNF lub w zawiadomieniu o przedłużeniu terminu. Przepisy nie zakre-

65 K. Haładyj, Ustawa o…, op.cit., s. 367.
66 T. Sójka, Obowiązki…, op.cit., s. 131.
67 BaFinEmittentenleitfaden, s. 67–68.
68 Elektroniczny System Przekazywania Informacji.
69 M. Rypina, S. Jakszuk [w:] M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (red.), op.cit., s. 272.
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ślają maksymalnego terminu, dlatego też KNF nie ma możliwość ex ante zbadania jego 
długości. Ze względu na fakt, że informacja musi być prędzej czy później opublikowana, 
opóźnienie nie może być bezterminowe70. Termin podany przez emitenta powinien od-
powiadać chwili, w której według przewidywań emitenta najprędzej ustaną przesłanki 
stosowania opóźnienia71. 

Aby uczynić zadość celowi regulacji obowiązków informacyjnych, emitent powinien 
podać informację w jej aktualnym brzmieniu, np. w przypadku opóźnienia informacji 
dotyczącej rozpoczętych negocjacji oznaczałoby to obowiązek podania, czy zakończyły 
się one sukcesem. Bowiem tylko w sposób będzie możliwe przetworzenie tej informacji 
przez rynek i odniesienie jej do wysokości kursu. Ponadto należy przychylić się do po-
glądu, że opublikowana informacja powinna w swojej treści zawierać informację histo-
ryczną72. Ma to znaczenie z perspektywy wykonywania nadzoru przez KNF73. Natomiast 
gdy informacja utraciła poufny charakter, również należy podać przyczynę, z powodu 
której miało to miejsce74.

Wydaje się, że w przypadku, gdy nie upłynął jeszcze termin określony w zgłoszeniu 
przez emitenta, ale przestały istnieć przesłanki uzasadniające opóźnienie, emitent ma 
obowiązek niezwłocznego upublicznienia informacji w trybie art. 56 ust. 1 ustawy o ofer-
cie. Przemawia za tym okoliczność, że skoro aksjologicznym podłożem instytucji opóź-
nienia jest zagrożenie słusznego interesu emitenta, to w przypadku, gdy takie zagrożenie 
przestaje istnieć, nie istnieją żadne względy, które sankcjonowałyby dalsze opóźnienie 
w przekazaniu informacji. Podobnie będzie w sytuacji, gdy emitent nie jest w stanie speł-
nić warunków określonych w art. 57 ust. 2 ustawy o ofercie75. Ponadto, emitent może 
w każdym momencie podjąć decyzję o upublicznieniu danej informacji. Takie zachowa-
nie nie wymaga poinformowania KNF.

Utrata przez informację przymiotu poufności nie znosi obowiązku przekazania jej w ta-
kim terminie, w jakim zostało to zakomunikowane KNF lub ewentualnie wcześniej76. Po-
ufność informacji ocenia się bowiem ex ante, tj. w momencie podjęcia decyzji o nieupub-
licznianiu danej informacji. Bez znaczenia jest to, czy dana informacja pozostała poufna 
w momencie wykonywania obowiązku informacyjnego po opóźnieniu, ponieważ art. 57 
ust. 3 ustawy o ofercie mówi o „informacji”, a nie o „informacji poufnej”. Oznacza to, że 

70 A. Romanowska, op.cit., s. 12.
71 T. Sójka [w:] Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów…, op.cit., s. 351.
72 M. Glicz, Obowiązki…, op.cit., s. 57.
73 T. Sójka, Obowiązki…, op.cit., s. 132.
74 T. Sójka [w:] Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów…, op.cit., s. 351.
75 M. Rypina, S. Jakszuk [w:] M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (red.), op.cit., s. 273.
76 Ibidem, s. 274.



Marcin Hotel

Dopuszczalności opóźnienia publikacji informacji poufnych

 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

utrata przymiotu poufności nie ma znaczenia dla istnienia tego obowiązku77. Pozwala 
to ponadto inwestorom na indywidualną ocenę, czy działania emitenta były zasadne78 
oraz umożliwia KNF zbadanie, czy zastosowanie instytucji opóźnienia było dozwolone79.

IX. Podsumowanie

Podsumowując wywody zawarte w niniejszym artykule, trzeba wskazać na następujące 
kwestie. Po pierwsze, przy interpretacji przesłanek należy mieć na szczególnym wzglę-
dzie kontekst prawa europejskiego, gdyż omawiana instytucja stanowi implementację 
dyrektywy unijnej. Po drugie, jak pokazała przedstawiona analiza, ich wykładnia nie 
może być zbyt restryktywna, gdyż prowadziłoby to do unicestwienia celu tej regulacji 
i uczynienia jej martwym przepisem. Po trzecie, potencjalne naruszenie słusznego inte-
resu emitenta zawsze należy badać in concreto, a tworzenie jakichkolwiek zamkniętych 
katalogów należy uznać za niedopuszczalne. Po czwarte, za wprowadzenie opinii pub-
licznej w  błąd należy uznać sytuację, gdy nieprzekazanie danej informacji powoduje 
utrzymywanie się pewnego stanu wiedzy, ponieważ de facto każde opóźnienie publi-
kacji wprowadza w  błąd. Po piąte w  końcu, co można również potraktować jako po-
stulat w stronę KNF, w każdej sytuacji należy ważyć interesy emitentów i inwestorów; 
jeżeli interes tych pierwszych choć nieznacznie przeważa, należy dopuścić możliwość 
stosowania opóźnienia. Transparentność rynku nie jest bowiem dobrem samym w sobie. 
Co prawda, nie można zapominać o ochronie inwestorów, ale równie istotne jest to, że 
głównym celem wykształcenia się rynku kapitałowego było umożliwienie emitentom 
zebrania kapitału. Tak więc interes również tych podmiotów należy mieć na względzie, 
gdyż ich dobra kondycja przyczynia się do ogólnego rozwoju gospodarczego.

77 T. Sójka, Obowiązki…, op.cit., s. 131; K. Haładyj, Ustawa o…, op.cit., s. 367; Idem, Odpowiedzialność…, 
op.cit., s. 204.

78 K. Haładyj, Ustawa o…, op.cit., s. 366–367.
79 A. Chłopecki, op.cit., s. 392.


