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Wprowadzenie

Na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia obserwuje się wyraźny i intensywny 

rozwój rynku obligacji korporacyjnych w Polsce. Na koniec 2014 r. wartość rozpa-

trywanego rynku sięgnęła niemal 53 mld PLN, odnotowując tym samym siedmio-

krotny wzrost względem 2004 r. i 40-procentową zmianę względem roku poprzedza-

jącego. Imponująca statystyka przyrostu rynku obligacji korporacyjnych sprawiła, że 

jego udział w ogólnej wartości krajowego rynku nieskarbowych papierów dłużnych 

wyniósł blisko 40%1. Tym samym, rynek obligacji korporacyjnych stał się kluczo-

wym segmentem polskiego rynku dłużnych papierów wartościowych (z wyłączeniem 

segmentu obligacji Skarbu Państwa).

Pomimo takiej sytuacji rynek obligacji korporacyjnych w Polsce postrzegany jest 

jako najsłabiej rozwinięty segment krajowego rynku kapitałowego, a sam instrument 

zajmuje odległe miejsce w strukturze instrumentów �nansowania działalności przed-

siębiorstw. Stopień rozwoju badanego rynku oceniany jest bowiem poprzez zesta-

wienie jego wybranych cech względem tych samych charakterystyk odnoszących się 

do rynku kredytowego2. Porównanie rynku obligacji korporacyjnych w przestrzeni 

dowodzi, że w 2014 r. obligacje stanowiły jedynie 15% zobowiązań �nansowych 

* Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług.

** Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania.
1 www.wyborcza.biz, dostęp 18.03.2015.
2 Podstawę dla komparatystyki obu rynków stanowi dłużny (zwrotny) charakter �nansowania, a przyjęty 

kierunek analizy jest spójny z prezentowanymi w literaturze przedmiotu modelami systemu �nansowego, 
gdzie wyróżnia się dwie podstawowe kategorie – systemy �nansowe zorientowane bankowo oraz systemy 
�nansowe o dominacji rynku kapitałowego.
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przedsiębiorstw i reprezentowały nieco ponad 3,5% polskiego PKB, podczas gdy 

udział kredytów korporacyjnych w PKB szacuje się na poziomie 17%3.

Rozdźwięk pomiędzy kwestią rozwoju rynku obligacji korporacyjnych w Polsce 

a jego wciąż nikłym znaczeniem w �nansowaniu działalności przedsiębiorstw stał się 

przesłanką do podjęcia licznych badań naukowych oraz stanowi źródło wielu dys-

kusji w środowisku praktyków gospodarczych. Mnogość spostrzeżeń w przedmio-

cie problemu wskazuje, że rozwój krajowego rynku obligacji korporacyjnych (i jed-

nocześnie jego znaczenie w �nansowaniu działalności jednostek gospodarczych) 

determinowany jest licznymi czynnikami o zróżnicowanej naturze oraz odmien-

nym źródle pochodzenia i zakresie oddziaływania4. Marginalnego znaczenia obli-

gacji w �nansowaniu działalności gospodarczej upatruje się w jego bezpośrednim 

środowisku prawnym – w jednym z najbardziej interesujących stanowisk, ustawie 

z dn. 29 czerwca 1995 r. o obligacjach5. Argumentuje się bowiem, że w piętnastolet-

nim okresie obowiązywania tego aktu prawnego na rozwiniętych rynkach �nanso-

wych pojawiły się nowe zjawiska w segmencie dłużnych papierów wartościowych, 

których aplikowanie na grunt krajowego rynku �nansowego jest niemożliwe bądź 

przynajmniej mocno utrudnione. Ewolucja modeli i form dłużnego �nansowa-

nia przedsiębiorstw dotyczy także sytuacji w kraju, gdzie w okresie obowiązywania 

ustawy z dn. 29 czerwca 1995 r. o obligacjach rynek obligacji korporacyjnych dwu-

krotnie przechodził metamorfozę struktury organizacyjnej. Władze ustawodawcze, 

dostrzegając pogłębiające się dysproporcje pomiędzy charakterem i zakresem regu-

lacji de�niujących funkcjonowanie rynku obligacji w Polsce a dynamicznym rozwo-

jem gospodarki i rynków �nansowych, podjęły interwencję, uchwalając 15 stycznia 

2015 r. nową ustawę o obligacjach. Akt ten, odpowiadając na potrzeby współcze-

snego rynku kapitałowego, usankcjonować ma istniejącą praktykę oraz długofalowo 

wesprzeć rozwój rynku obligacji w Polsce, szczególnie w odniesieniu do segmentu 

obligacji korporacyjnych.

W kontekście powyższych uwag, celem artykułu jest analiza i ocena wybranych 

treści nowego prawodawstwa regulującego zasady emisji, obrotu i wykupu obligacji 

– ustawy z dn. 15 stycznia 2015 r. o obligacjach6, która weszła w życie 1 lipca 2015 r. 

Rozważania autorów skoncentrowane zostały na ocenie sytuacji emitentów i obliga-

tariuszy funkcjonujących w segmencie obligacji korporacyjnych.

3 Obliczenia własne na podstawie T. Gałka, Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych w Polsce, www.case-
-research.eu, dostęp 18.03.2015.

4 M.  Pawłowski, Rynek obligacji korporacyjnych w  Polsce. Uwarunkowania i  perspektywy rozwoju, 
CeDeWu, Warszawa 2015, s. 191 i nast.

5 Ustawa z dn. 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. 1995, nr 83, poz. 420).
6 Ustawa z dn. 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. 2005, poz. 238).
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1.  Analiza i ocena nowych regulacji na rynku obligacji 

korporacyjnych – kluczowe zagadnienia

Nowa ustawa o obligacjach jest aktem wyróżniającym się na tle dotychczaso-

wych źródeł prawnych regulujących problem emisji dłużnych papierów wartościo-

wych (rysunek 1). Szczególny charakter normatywny tej ustawy przejawia się przede 

wszystkim w liczbie artykułów – 112 względem 46, jakie obejmowała dotychczasowa. 

Ponadto, po raz pierwszy w historii funkcjonowania regulacji sankcjonujących rynek 

obligacji, ustawodawca wprowadził podział przepisów na rozdziały, zapewniając tym 

samym większą przejrzystość tego aktu prawnego.

Przepisy uchwalonej ustawy w znacznej części odzwierciedlają dotychczasowy 

porządek prawny, wprowadzając do niego stosowne zmiany i uzupełnienia. Ustawo-

dawca wprowadza instrumenty i instytucje dotychczas niefunkcjonujące na poziomie 

ustawowym (lub w ogóle nieobecne) oraz przeredagowuje i poszerza treść regulacji, 

celem objaśnienia wszelkich wątpliwości pojawiających się dotychczas wokół wybra-

nych przepisów. Najważniejsze zmiany w środowisku prawnym emisji długu dotyczą7:

• poszerzenia kręgu podmiotów uprawnionych do emisji obligacji,

• wprowadzenia nowych rodzajów obligacji,

• doprecyzowania obowiązków informacyjnych emitenta,

• wprowadzenia instytucji zgromadzenia obligatariuszy oraz określenia zasad zwo-

ływania, przebiegu i kompetencji zgromadzenia,

• zmiany wybranych reguł dotyczących zabezpieczeń.

Analizowana regulacja prawna przede wszystkim rozbudowuje katalog poten-

cjalnych emitentów obligacji korporacyjnych. Obok osób prawnych prowadzących 

działalność gospodarczą i spółek komandytowo-akcyjnych, w zdolność emisyjną 

na rynku obligacji wyposażone zostały jednostki powstałe wyłącznie w celu przepro-

wadzenia emisji. Zabieg ten wprowadza do krajowego systemu prawnego konstruk-

cję znaną i stosunkowo popularną na dojrzałych rynkach �nansowych – instytucję 

spółki specjalnego przeznaczenia. Waga tego podmiotu przejawia się m.in. w proce-

sie sekurytyzacji aktywów8 – transakcji, która w warunkach polskiej gospodarki nie 

została dotychczas objęta regulacjami prawnymi. Ustanowienie niniejszego zapisu 

poszerza więc nie tylko grono podmiotów uprawnionych do kreowania stosunków 

7 G. Namiotkiewicz, A. Stosio, G. Abram, Nowa ustawa o obligacjach, Brie�ng note 02/2015, Cli!ord 
Chance, Warszawa 2015, www.cli!ordchance.com, dostęp 18.03.2015.

8 Szerzej: A. Waszkiewicz, Ryzyko sekurytyzacji a kryzys !nansowy, O�cyna Wydawnicza SGH, War-
szawa 2010, s. 36–37.
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dłużnych na rynku papierów wartościowych, ale co równie istotne – dopuszcza sto-
sowanie kolejnego mechanizmu �nansowania dłużnego w postaci sekurytyzacji.

Rysunek 1.  Historia polskich regulacji prawnych w zakresie emisji, obrotu i wykupu 
obligacji

wej cie w ycie:  1 lipca 1939 r. 

liczba artyku ów: 78 

30 czerwca 1939 r.

Prawo o obligacjach

(Dz. U. 1939, nr 58, poz. 379) 

wej cie w ycie:  1 listopada 1988 r. 

liczba artyku ów:  27 

27 wrze nia 1988 r.

Ustawa o obligacjach

(Dz.U. 1988, nr 34, poz. 254) 

22 listopada 1985 r. 

Rozporz dzenie Rady Ministrów 
w sprawie emisji obligacji przez 

przedsi biorstwa pa stwowe 

 (Dz.U. 1985, nr 55, poz. 280) 

wej cie w ycie: 1 stycznia 1986 r. 

liczba paragrafów: 16 

wej cie w ycie:  27 sierpnia 2000 r. 

liczba znowelizowanych artyku ów: 11 

29 czerwca 2000 r. 

Ustawa o zmianie ustawy 
o obligacjach

(Dz.U. 2000 nr 60 poz. 702)

wej cie w ycie:  20 sierpnia 1995 r. 

liczba artyku ów:  46 

29 czerwca 1995 r.

Ustawa o obligacjach

(Dz U. 1995, nr 83, poz. 420) 

wej cie w ycie:  1 lipca 2015 r. 

liczba artyku ów:  112 

15 stycznia 2015 r.

Ustawa o obligacjach

(Dz U. 2015, poz. 238) 

Źródło: Opracowanie własne.

Na gruncie nowej ustawy o obligacjach zwiększa się także zakres dostęp-
nych rodzajów obligacji – wprowadza ona bowiem obligacje wieczyste i obligacje 
podporządkowane.

Pierwszy rodzaj instrumentu to obligacje, dla których nie określono terminu 
zapadalności zobowiązania, a świadczenie emitenta względem obligatariuszy polega 
na nieograniczonej w czasie wypłacie odsetek od nominału instrumentu (w for-
mie renty wieczystej). Obligacje te podlegają jednak obligatoryjnemu wykupowi 
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w wypadku ogłoszenia upadłości albo otwarcia likwidacji emitenta, a także w sytu-

acji jego zwłoki w obsłudze świadczeń na rzecz obligatariuszy. Funkcjonujące za gra-

nicą papiery dłużne o nieokreślonym terminie wykupu dotyczą zazwyczaj emitentów 

skarbowych (najpowszechniej występującym instrumentem tego typu są consolidated 

annuities emitowane przez rząd brytyjski) oraz banków, w wypadku których kapitał 

pochodzący z emisji instrumentów wieczystych uwzględniany jest przy wyliczaniu 

wymogów kapitałowych. W odniesieniu do działalności krajowych przedsiębiorstw 

wykorzystanie analizowanej konstrukcji może okazać się utrudnione, głównie ze 

względu na cechy charakteryzujące krajowy rynek obligacji korporacyjnych – problem 

niewielkiej płynności i transparentności rynku tych instrumentów. Należy bowiem 

pamiętać, że ryzyko obligacji rośnie wraz z upływem okresu, na który opiewają. 

Potencjalne trudności inwestora z odzyskaniem kapitału zaangażowanego w obligacje 

będą implikowały wyższe oczekiwania względem stopy zwrotu z inwestycji, a więc 

w konsekwencji – wzrost kosztów "nansowania przedsiębiorstwa emitenta. Nie-

mniej jednak, atrakcyjność obligacji wieczystych z punktu widzenia emitenta prze-

jawia się w gromadzeniu długoterminowego kapitału, stanowiącego stabilne źródło 

"nansowania jego działalności, o terminie i warunkach zapadalności analogicznych 

względem kapitału własnego (z pominięciem niedogodności w postaci partycypacji 

"nansującego w podziale zysku czy kontroli działalności jednostki).

Drugi rodzaj obligacji – obligacje podporządkowane – to instrumenty, z których 

roszczenia w wypadku niewypłacalności emitenta podporządkowane będą innym 

wierzytelnościom. W konsekwencji zaspokojenie roszczeń obligatariuszy następo-

wać będzie według kolejności ustalonej w warunkach emisji. Z natury prawnej tych 

instrumentów wynika, że obligacje podporządkowane każdorazowo reprezentują 

dług niezabezpieczony – w przeciwnym wypadku podporządkowanie dotyczyłoby 

wyodrębnionej masy upadłościowej. W dotychczasowej praktyce gospodarczej ten 

rodzaj zobowiązań obligacyjnych zarezerwowany był wyłącznie dla instytucji sektora 

bankowego. Istotnym walorem tego instrumentu jest prawo emitenta do zaliczenia 

wpływów z tytułu emisji obligacji podporządkowanych do funduszy uzupełniają-

cych i w dalszej kolejności – za zgodą KNF – do funduszy własnych. Wobec czego, 

emisja obligacji podporządkowanych stwarza możliwość podwyższenia kapitału 

własnego bez wpływu na strukturę akcjonariatu. Z punktu widzenia przedsiębior-

stwa analizowana konstrukcja z pewnością stanowi interesujące i korzystne rozwią-

zanie. Należy jednak zauważyć, że w naturę obligacji podporządkowanych wpisane 

jest wyższe ryzyko inwestycyjne, toteż obsługa kapitału pochodzącego z ich emisji 

będzie musiała mieć odpowiednią cenę (stopę dochodu oferowaną inwestorom).

Treść nowej ustawy o obligacjach uszczegóławia także obowiązki informacyjne 

emitentów długu. Zasadnicza zmiana przejawia się w tym, że prawa obligatariuszy 
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wynikać będą – nie jak dotychczas – z dokumentu obligacji, a z warunków emisji 

(określających w szczegółowy sposób relacje emitenta względem obligatariuszy). 

W obecnym stanie prawnym konieczność sporządzania i udostępniania warunków 

emisji spoczywała wyłącznie na emitentach plasujących walory zdematerializowane. 

Dodatkowo, poza rozszerzeniem obowiązku sporządzenia i publikowania warunków 

emisji, ustawodawca wprowadził zasadę, wedle której dokument ten wyrażony jest 

w języku polskim – warunki emisji mogą zostać sporządzone w języku angielskim 

jedynie w wypadku kierowania emisji do klientów profesjonalnych, a więc w odnie-

sieniu do emisji obejmujących walory dłużne o jednostkowej wartości nominalnej 

nie mniejszej niż równowartość 100 tys. EUR.

Ochronę inwestorów na rynku obligacji wzmacnia także wprowadzenie instytucji 

zgromadzenia obligatariuszy – organu reprezentującego ogół uprawnionych z tytułu 

emisji instrumentów danej serii. Ustawodawca, powołując zgromadzenie obligata-

riuszy, wyposażył ten podmiot w kompetencje do dokonywania zmian w warunkach 

emisji. W świetle obowiązujących regulacji prawnych możliwość mody�kowania treści 

stosunku dłużnego łączącego emitenta z obligatariuszami była przedmiotem licznych 

wątpliwości i kontrowersji. Ustawa z dn. 29 czerwca 1995 r. o obligacjach nie wskazy-

wała bowiem sytuacji oraz przesłanek, w jakich emitent uprawniony jest do zmiany 

warunków �nansowania. Wobec luki w regulacjach i w odpowiedzi na zmieniające 

się potrzeby praktyki obrotu gospodarczego utarł się pogląd, że zmiana warunków 

emisji jest możliwa na podstawie przepisów prawa cywilnego – zasady swobody 

umów. W konsekwencji, emitent mógł zawrzeć z obligatariuszami umowę konwer-

syjną, zmieniającą postanowienia warunków emisji bądź treści dokumentu wyemi-

towanych obligacji9. Brak klarownych i jednoznacznych uregulowań w przedmio-

cie rozważań zrodził potrzebę usankcjonowania obserwowanej praktyki. Zgodnie 

z nowym brzmieniem ustawy o obligacjach warunki emisji mogą ulegać zmianie, lecz 

jedynie na mocy jednobrzmiących porozumień emitenta z obligatariuszami. Nowa 

ustawa o obligacjach rozstrzyga więc problematykę mody�kacji treści i zakresu sto-

sunku obligacyjnego. Wśród szczegółowych zasad funkcjonowania zgromadzenia 

obligatariuszy zastrzeżono, że10:

• powołanie zgromadzenia obligatariuszy dla danej serii obligacji ma charakter 

fakultatywny i zależy od wyłącznej decyzji emitenta o ustanowieniu takiego 

organu w warunkach emisji,

• emitent nie ma pełnej swobody w regulowaniu funkcjonowania zgromadzenia. 

Jeżeli funkcjonowanie tego organu zostanie uregulowane niezgodnie z treścią 

9 I. Gębusia, Nowa ustawa o obligacjach: szansa dla sektora MSP, „Gazeta Prawna” 2015, nr 52 (3945).
10 G. Namiotkiewicz, A. Stosio, G. Abram, op.cit.
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nowych zapisów normatywnych, to postanowienia sprzeczne z treścią nowej 

ustawy o obligacjach nie będą skuteczne,

• jedną z istotnych kompetencji zgromadzenia obligatariuszy jest uchwalanie 

zmian w warunkach emisji (przy czym wejście w życie takiej zmiany wymaga 

jej zatwierdzenia przez emitenta). Podjęcie takiej uchwały wymaga większo-

ści trzech czwartych głosów, a w wypadku obligacji dopuszczonych do obrotu 

na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu 

– zgody wszystkich obligatariuszy obecnych na zgromadzeniu obligatariuszy. 

Jednomyślności wymaga wyłącznie uchwała w sprawie obniżenia wartości nomi-

nalnej obligacji.

Podkreślić należy, że wprowadzenie analizowanej konstrukcji do praktyki życia 

gospodarczego jest niezwykle wartościowe. Zabieg ten z jednej strony uprzywilejowuje 

pozycję prawną obligatariuszy, nadając im stosowną rangę, zaś z drugiej – otwiera 

przed emitentem nowe możliwości w zakresie renegocjacji warunków �nansowania.

Istotną zmianą w zasadach �nansowania przedsiębiorstwa na rynku obliga-

cji jest także kwestia wzmocnienia zabezpieczenia emitowanego długu. W świetle 

nowego ustawodawstwa obligacje muszą zostać zabezpieczone do dnia ich wydania. 

Dopuszczalne jest jednak zawarcie deklaracji emitenta (co do zasady w warunkach 

emisji), że instrumenty zostaną zabezpieczone po ich wydaniu. Dodatkowo, ina-

czej niż dotychczas, ujęto problematykę administratora zabezpieczeń. Kompetencje 

tego podmiotu nie ogniskują się już wyłącznie na sprawowaniu pieczy nad hipoteką 

i zastawem, a poszerzone zostały na wszelkie możliwe rodzaje i typy zabezpieczeń 

towarzyszących emisji obligacji.

Podsumowanie

Deklarowanym przez ustawodawcę celem nowej regulacji jest wsparcie rozwoju 

krajowego rynku obligacji w taki sposób, by emisja długu pełnić mogła istotną i uzu-

pełniającą rolę w stosunku do �nansowania udziałowego czy pozyskiwania kapitału 

z sektora bankowego. Rozpatrując zmiany środowiska prawnego z punktu widzenia 

emitentów i nabywców obligacji korporacyjnych, stwierdzić należy, że podjęte działa-

nia są jak najbardziej uzasadnione i niezwykle potrzebne dla przyszłego rozwoju ana-

lizowanego segmentu rynku. Treść nowej ustawy o obligacjach wprowadza bowiem 

wiele mechanizmów, instytucji i instrumentów służących ochronie pozycji prawnej 

inwestora, jak również – ułatwiających możliwości �nansowania przedsiębiorstwa 

za pośrednictwem emisji obligacji. Wprowadzone zmiany z pewnością odpowiadają 
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potrzebom współczesnego rynku �nansowego oraz stymulować mogą zainteresowa-

nie emisją i nabywaniem obligacji korporacyjnych, jednak efektywność tych proce-

sów zostanie zwery�kowania przez uczestników rynku po wejściu ustawy w życie.
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Corporate Bond Market in Poland in the Face of Legislative Changes. 
Overview of Key Issues

#e article attempts to analyze and evaluate the changes in the legal environ-

ment governing bond issuance in Poland. #e analysis is focused on the content 

and changes introduced by the new Act on Bonds of 15 January 2015. #e high-

lighted issues are considered from the point of view of issuers and investors on 

the corporate bond market.

Keywords: bonds, corporate bond market, Act on Bonds, issuer, investor



Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce w obliczu zmian legislacyjnych. Przegląd... 49

Le marché des obligations de sociétés en Pologne face aux changements 

législatifs. Aperçu des principaux enjeux

L’article tente d’analyser et d’évaluer les changements juridiques concernant 

l’émission des obligations en Pologne. L’analyse se concentre sur le contenu et les 

modi�cations introduites par la nouvelle loi sur les obligations du 15 janvier 2015. 

Les questions les plus importantes sont considérées du point de vue des émetteurs 

et des investisseurs sur le marché des obligations de sociétés.

Mots clés: les obligations, le marché des obligations de sociétés, la loi sur les obli-

gations, l’émetteur, l’investisseur

Рынок корпоративных облигаций в Польше во время 

законодательных изменений – обзор ключевых вопросов

В статье анализу и оценке подвергаются изменения в правовой среде, 

относящейся к выпуску облигаций в Польше. Основное внимание сосре-

доточено на содержании нового закона об облигациях от 15 января 2015 г. 

Проблемные вопросы рассматриваются с точки зрения эмитентов и инве-

сторов на рынке корпоративных облигаций.

Ключевые слова: облигации, рынок корпоративных облигаций, закон 

об облигациях, эмитент, инвестор




