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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 17 lipca 2001 r.

w sprawie okreÊlenia warunków, jakie muszà spe∏niaç urz´dowe rynki gie∏dowe 
oraz emitenci papierów wartoÊciowych dopuszczonych do obrotu na tych rynkach.

Na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami
wartoÊciowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141,
poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715
oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703,
Nr 94, poz. 1037, Nr 103, poz. 1099, Nr 114, poz. 1191,
Nr 116, poz. 1216 i Nr 122, poz. 1315) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia
21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie
papierami wartoÊciowymi,

2) paƒstwie cz∏onkowskim — rozumie si´ przez to
paƒstwo, o którym mowa w art. 4 pkt 20 ustawy,



3) innym paƒstwie — rozumie si´ przez to paƒstwo in-
ne ni˝ Rzeczpospolita Polska, które nie jest paƒ-
stwem cz∏onkowskim.

§ 2. 1. Urz´dowy rynek gie∏dowy zapewnia, aby do-
puszczane do obrotu na tym rynku by∏y wy∏àcznie ta-
kie akcje, które spe∏niajà ∏àcznie, z zastrze˝eniem ust. 4,
nast´pujàce warunki:

1) sà dopuszczone do publicznego obrotu,

2) ich zbywalnoÊç nie jest ograniczona,

3) wszystkie wyemitowane akcje danego rodzaju zo-
sta∏y obj´te wnioskiem do w∏aÊciwego organu
spó∏ki prowadzàcej urz´dowy rynek gie∏dowy o do-
puszczenie ich do obrotu,

4) iloczyn liczby i prognozowanej ceny rynkowej akcji
obj´tych wnioskiem, a w przypadku gdy okreÊlenie
tej ceny nie jest mo˝liwe — kapita∏y w∏asne emi-
tenta, wynoszà równowartoÊç w z∏otych co naj-
mniej 1 000 000 EURO,

5) w dacie z∏o˝enia wniosku, o którym mowa w pkt 3,
istnieje rozproszenie akcji obj´tych wnioskiem za-
pewniajàce p∏ynnoÊç obrotu tymi akcjami.

2. Istnienie rozproszenia akcji, o którym mowa
w ust. 1 pkt 5, stwierdza si´ w przypadku, gdy:

1) akcje obj´te wnioskiem znajdujàce si´ w posiada-
niu akcjonariuszy, z których ka˝dy posiada nie wi´-
cej ni˝ 5% ogólnej liczby g∏osów na walnym zgro-
madzeniu, stanowià co najmniej 25% wszystkich
akcji spó∏ki lub

2) w posiadaniu akcjonariuszy, z których ka˝dy posia-
da nie wi´cej ni˝ 5% ogólnej liczby g∏osów na wal-
nym zgromadzeniu, znajduje si´ co najmniej
500 000 akcji spó∏ki o ∏àcznej wartoÊci wynoszàcej
równowartoÊç w z∏otych co najmniej 17 000 000
EURO; wartoÊç t´ okreÊla si´ wed∏ug ostatniej ce-
ny emisyjnej lub ceny sprzeda˝y akcji, a w szcze-
gólnie uzasadnionych przypadkach — wed∏ug pro-
gnozowanej ceny rynkowej.

3. WartoÊç, o której mowa w ust. 1 pkt 4 i ust. 2
pkt 2, okreÊla si´ przy zastosowaniu Êredniego kursu
walut obcych, ustalanego przez Narodowy Bank Polski,
za ostatni miesiàc kalendarzowy poprzedzajàcy dzieƒ
z∏o˝enia wniosku.

4. Do obrotu na urz´dowym rynku gie∏dowym mo-
gà byç dopuszczone akcje, mimo niespe∏niania:

1) warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 — je˝eli
z przepisu ustawy lub innych ustaw wynika, ˝e ak-
cje, które nie sà obj´te wnioskiem o dopuszczenie
do obrotu na tym rynku, nie mogà byç przedmio-
tem obrotu, a informacja o tym zosta∏a, wraz z od-
powiednim wyjaÊnieniem, podana do publicznej
wiadomoÊci w trybie okreÊlonym w odr´bnych
przepisach,

2) warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, je˝eli:

a) liczba akcji obj´tych wnioskiem oraz sposób
przeprowadzenia ich subskrypcji lub sprzeda˝y
pozwala uznaç, ̋ e obrót tymi akcjami na urz´do-
wym rynku gie∏dowym uzyska wielkoÊç zapew-
niajàcà odpowiednià p∏ynnoÊç oraz zapewni
prawid∏owy przebieg transakcji gie∏dowych lub

b) wnioskiem o dopuszczenie na urz´dowym ryn-
ku gie∏dowym zosta∏y obj´te akcje stanowiàce
co najmniej 25% kapita∏u zak∏adowego spó∏ki
akcyjnej b´dàcej ich emitentem, lub

c) rozproszenie akcji, o którym mowa w ust. 2, zo-
sta∏o osiàgni´te w jednym lub wi´kszej liczbie
paƒstw cz∏onkowskich, w których akcje te sà ju˝
notowane na gie∏dowym rynku urz´dowym,

3) ∏àcznie warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5
— je˝eli przedmiotem wniosku o dopuszczenie ak-
cji do obrotu na tym rynku sà akcje tego samego
rodzaju co akcje ju˝ dopuszczone do obrotu na
urz´dowym rynku gie∏dowym.

§ 3. 1. Dopuszczenie akcji do obrotu na urz´dowym
rynku gie∏dowym mo˝e nastàpiç, je˝eli spó∏ka b´dàca
emitentem tych akcji og∏asza∏a, na zasadach okreÊlo-
nych w odr´bnych przepisach, sprawozdania finanso-
we wraz z opinià podmiotu uprawnionego do ich bada-
nia przez co najmniej trzy kolejne lata obrotowe po-
przedzajàce z∏o˝enie wniosku o to dopuszczenie.

2. Do obrotu na urz´dowym rynku gie∏dowym mo-
gà byç dopuszczone akcje spó∏ki, mimo niespe∏niania
warunku, o którym mowa w ust. 1, je˝eli przemawia za
tym uzasadniony interes tej spó∏ki lub inwestorów,
a spó∏ka poda∏a do publicznej wiadomoÊci, w sposób
okreÊlony w odr´bnych przepisach, informacje umo˝-
liwiajàce inwestorom ocen´ jej sytuacji finansowej
i gospodarczej oraz ryzyka zwiàzanego z nabywaniem
akcji obj´tych wnioskiem o to dopuszczenie.

§ 4. Do obrotu na urz´dowym rynku gie∏dowym
mogà byç dopuszczone kwity depozytowe, je˝eli akcje,
w zwiàzku z którymi kwity te zosta∏y wystawione, spe∏-
niajà warunki okreÊlone w § 2 i 3.

§ 5. 1. Urz´dowy rynek gie∏dowy zapewnia, aby do-
puszczane do obrotu na tym rynku by∏y wy∏àcznie ta-
kie obligacje, które spe∏niajà ∏àcznie, z zastrze˝eniem
§ 6, nast´pujàce warunki:

1) sà dopuszczone do publicznego obrotu,

2) ich zbywalnoÊç nie jest ograniczona,

3) wnioskiem o dopuszczenie do obrotu na urz´do-
wym rynku gie∏dowym zosta∏y obj´te wszystkie
obligacje tej samej emisji i tego samego rodzaju,

4) ∏àczna wartoÊç nominalna obligacji obj´tych wnio-
skiem wynosi co najmniej równowartoÊç w z∏otych
200 000 EURO; do okreÊlenia tej wartoÊci przepis
§ 2 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.

2. Obligacje zamienne na akcje i obligacje z pra-
wem pierwszeƒstwa, spe∏niajàce warunki, o których
mowa w ust. 1, mogà byç dopuszczone do obrotu na
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urz´dowym rynku gie∏dowym, je˝eli akcje wyemitowa-
ne w celu realizacji uprawnieƒ obligatariuszy:

1) sà ju˝ dopuszczone do tego obrotu lub

2) sà ∏àcznie z tymi obligacjami obj´te wnioskiem
o dopuszczenie do tego obrotu.

§ 6. Do obrotu na urz´dowym rynku gie∏dowym
mogà byç dopuszczone obligacje i inne papiery warto-
Êciowe d∏u˝ne emitowane przez Skarb Paƒstwa, Naro-
dowy Bank Polski, jednostki samorzàdu terytorialnego,
zwiàzki tych jednostek oraz miasto sto∏eczne Warsza-
w´, jak równie˝ przez paƒstwa cz∏onkowskie i jednost-
ki samorzàdu terytorialnego tych paƒstw, je˝eli:

1) sà dopuszczone do publicznego obrotu,

2) ich zbywalnoÊç nie jest ograniczona,

3) wnioskiem o dopuszczenie do obrotu na urz´do-
wym rynku gie∏dowym zosta∏y obj´te wszystkie
papiery wartoÊciowe tej samej emisji i tego same-
go rodzaju.

§ 7. Przepisy § 2—6 nie wy∏àczajà uprawnieƒ spó∏-
ki prowadzàcej urz´dowy rynek gie∏dowy do okreÊle-
nia w regulaminie gie∏dy, obowiàzujàcym na urz´do-
wym rynku gie∏dowym, ostrzejszych kryteriów i wa-
runków dopuszczenia papierów wartoÊciowych do ob-
rotu na tym rynku.

§ 8. W przypadku gdy wniosek o dopuszczenie do
obrotu na urz´dowym rynku gie∏dowym dotyczy pa-
pierów wartoÊciowych, które po dopuszczeniu do pu-
blicznego obrotu mia∏y byç lub sà ju˝ przedmiotem ob-
rotu na regulowanym rynku nieurz´dowym, dopusz-
czenie do obrotu na gie∏dowym rynku urz´dowym mo-
˝e nastàpiç, je˝eli do wniosku zosta∏ za∏àczony nowy
prospekt emisyjny i jego skrót, sporzàdzone i udost´p-
nione do publicznej wiadomoÊci w zwiàzku z tym wnio-
skiem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 71 ust. 1 i art. 75 ustawy.

§ 9. Spó∏ka prowadzàca urz´dowy rynek gie∏dowy
zapewnia upowszechnianie informacji dotyczàcych
transakcji i obrotów na tym rynku zawierajàcych co
najmniej nast´pujàce dane:

1) kursy wszystkich papierów wartoÊciowych notowa-
nych w systemie kursu jednolitego,

2) najlepszà ofert´ kupna i sprzeda˝y oraz cen´ ostat-
niej transakcji — w odniesieniu do papierów war-
toÊciowych notowanych w systemie notowaƒ cià-
g∏ych,

3) wielkoÊç i wartoÊç obrotów na tym rynku, w tym
w odniesieniu do papierów wartoÊciowych i praw
majàtkowych nieb´dàcych papierami wartoÊcio-
wymi okreÊlonych w art. 97 ustawy, notowanych
w systemie notowaƒ ciàg∏ych — liczb´ tych papie-
rów wartoÊciowych lub praw majàtkowych b´dà-
cych przedmiotem danej transakcji oraz skumulo-
wanà ich liczb´ we wszystkich transakcjach od po-
czàtku sesji,

4) Êrednià cen´ wa˝onà,

5) przedmiot zleceƒ (kupno lub sprzeda˝) z limitem ce-
ny równym kursowi ustalonemu w systemie kursu
jednolitego, które oczekujà na realizacj´ po og∏o-
szeniu tego kursu w okresie sk∏adania dodatko-
wych zleceƒ kupna i sprzeda˝y z limitem ceny rów-
nym temu kursowi, oraz skumulowanà liczb´ pa-
pierów wartoÊciowych, których dotyczà te zlece-
nia,

6) kursy otwarcia i zamkni´cia, jak równie˝ kursy mi-
nimalne i maksymalne papierów notowanych
w systemie notowaƒ ciàg∏ych,

7) dziennà i ostatecznà cen´ rozliczeniowà dla papie-
rów wartoÊciowych b´dàcych prawami pochodny-
mi oraz dla praw majàtkowych nieb´dàcych papie-
rami wartoÊciowymi okreÊlonych w art. 97 ustawy.

§ 10. Upowszechnienie informacji, o których mo-
wa w:

1) § 9 pkt 1 i 6 — nast´puje niezw∏ocznie po ustaleniu
kursu,

2) § 9 pkt 2, w zakresie dotyczàcym najlepszej oferty
kupna i sprzeda˝y — nast´puje w czasie rzeczywi-
stym; informacje dotyczàce ceny ostatniej transak-
cji sà podawane niezw∏ocznie po zawarciu transak-
cji,

3) § 9 pkt 3, w zakresie dotyczàcym:

a) papierów wartoÊciowych notowanych w syste-
mie kursu jednolitego — nast´puje niezw∏ocznie
po ustaleniu tego kursu,

b) papierów wartoÊciowych notowanych w syste-
mie notowaƒ ciàg∏ych — nast´puje niezw∏ocz-
nie po zawarciu ka˝dej transakcji,

4) § 9 pkt 4 — nast´puje niezw∏ocznie po zawarciu ka˝-
dej transakcji,

5) § 9 pkt 5 — nast´puje w czasie rzeczywistym,

6) § 9 pkt 7 — nast´puje niezw∏ocznie po zakoƒczeniu
sesji.

§ 11. 1. Informacje, o których mowa w § 9, sà upo-
wszechniane w formie przekazu elektronicznego,
w tym przekazywane do agencji informacyjnej, o której
mowa w art. 81 ust. 1a ustawy.

2. Informacje, o których mowa w § 9 pkt 2—7, oraz
kursy papierów wartoÊciowych notowanych w syste-
mie kursu jednolitego sà równie˝ publikowane w for-
mie drukowanej.

3. System informacyjny gie∏dy okreÊlony w regula-
minie gie∏dy obowiàzujàcym na urz´dowym rynku
gie∏dowym, zgodnie z art. 105 ust. 2 pkt 10 ustawy, po-
winien okreÊlaç szczegó∏owy sposób upowszechniania
i publikacji informacji okreÊlonych w ust. 1 i 2.

§ 12. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach,
je˝eli wymaga tego bezpieczeƒstwo obrotu lub interes
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jego uczestników, spó∏ka prowadzàca urz´dowy rynek
gie∏dowy mo˝e podjàç decyzj´ o opóênieniu lub zawie-
szeniu upowszechniania informacji, o których mowa
w § 9, zgodnie z warunkami okreÊlonymi w regulami-
nie gie∏dy obowiàzujàcym na tym rynku.

2. O podj´tej decyzji spó∏ka prowadzàca urz´dowy
rynek gie∏dowy niezw∏ocznie zawiadamia Komisj´ Pa-
pierów WartoÊciowych i Gie∏d.

§ 13. Przepisy § 9—12 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku innych papierów wartoÊciowych ni˝ wy-
mienione w § 2—6 oraz praw majàtkowych nieb´dà-
cych papierami wartoÊciowymi okreÊlonych w art. 97
ustawy.

§ 14. 1. Spó∏ka, której akcje sà dopuszczone do ob-
rotu na urz´dowym rynku gie∏dowym, jest obowiàza-
na z∏o˝yç wniosek o dopuszczenie do obrotu na tym
rynku akcji tego samego rodzaju w terminie szeÊciu
miesi´cy od dnia rozpocz´cia subskrypcji akcji nowej
emisji lub od dnia, w którym usta∏o ograniczenie zby-
walnoÊci tych akcji.

2. W przypadku gdy akcje spó∏ki b´dàcej emiten-
tem akcji dopuszczonych do obrotu na urz´dowym
rynku gie∏dowym na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej sà równie˝ dopuszczone do obrotu na urz´do-
wym rynku gie∏dowym:

1) w jednym lub wielu paƒstwach cz∏onkowskich —
spó∏ka ta przekazuje do publicznej wiadomoÊci in-
formacje bie˝àce i okresowe wymagane, zgodnie
z odr´bnymi przepisami, na urz´dowym rynku
gie∏dowym na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, w zakresie nie mniejszym ni˝ informacje tego
rodzaju przekazywane w ka˝dym z tych paƒstw
cz∏onkowskich,

2) w jednym lub wielu paƒstwach cz∏onkowskich lub
innych paƒstwach — spó∏ka ta przekazuje do pu-
blicznej wiadomoÊci informacje bie˝àce i okresowe
wymagane, zgodnie z odr´bnymi przepisami, na
urz´dowym rynku gie∏dowym na terytorium Rze-

czypospolitej Polskiej i paƒstw cz∏onkowskich,
w zakresie nie mniejszym ni˝ informacje tego ro-
dzaju przekazywane w ka˝dym z tych innych
paƒstw, o ile informacje te mogà mieç znaczenie
dla oceny ryzyka zwiàzanego z nabywaniem tych
akcji.

§ 15. 1. W przypadku stwierdzenia, ˝e papiery war-
toÊciowe dopuszczone do obrotu na urz´dowym rynku
gie∏dowym lub emitenci takich papierów wartoÊcio-
wych przestali spe∏niaç:

1) warunki, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lub 2 —
w∏aÊciwy organ spó∏ki prowadzàcej urz´dowy ry-
nek gie∏dowy podejmuje decyzj´ o wykluczeniu pa-
pierów wartoÊciowych z obrotu na urz´dowym
rynku gie∏dowym,

2) pozosta∏e warunki i kryteria b´dàce podstawà do-
puszczenia — w∏aÊciwy organ spó∏ki prowadzàcej
urz´dowy rynek gie∏dowy mo˝e podjàç decyzj´
o wykluczeniu papierów wartoÊciowych z obrotu
na urz´dowym rynku gie∏dowym i przeniesieniu
ich na nieurz´dowy rynek gie∏dowy.

2. Podj´cie decyzji, o których mowa w ust. 1, nast´-
puje w trybie i na warunkach okreÊlonych w regulami-
nie gie∏dy.

§ 16. Papiery wartoÊciowe, które przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie rozporzàdzenia zosta∏y dopuszczone do
obrotu na regulowanym rynku gie∏dowym, stajà si´
przedmiotem obrotu na urz´dowym rynku gie∏dowym,
bez koniecznoÊci sk∏adania wniosku, poczàwszy od
dnia nast´pujàcego po dniu, w którym w∏aÊciwy organ
spó∏ki prowadzàcej urz´dowy rynek gie∏dowy, w od-
niesieniu do tych papierów wartoÊciowych i ich emi-
tentów, stwierdzi∏ spe∏nienie kryteriów i warunków wy-
nikajàcych z przepisów rozporzàdzenia.

§ 17. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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