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Executive summary
 
In the last 30 years, Poland’s GDP and GDP per capita have been constantly growing. When the rest 
of the world has been experiencing several crises resulting in negative fluctuations of economic 
activity, Poland has only been noting slowdown of its economic growth, not its decline. A constant 
development, at some level, restored the amount of financial resources accumulated within the 
households. However, the investment market is still considerably small in comparison to other Eu-
ropean countries, such as Germany or UK. This situation creates unprecedented opportunities for 
the financial sector, but also constitutes unpredicted loopholes requiring actions coordinated simul-
taneously by public authorities and private actors. 
 Polish consumers are not secure when discussing locating savings in investment funds 
or even bonds. They prefer placing their money in private bank accounts or cash, choosing stable 
security over potential profit endangered by existing risk. This is because of the lack of confidence 
in legal, financial and political institutions that have not managed to handle big financial affairs in 
the past. Therefore, there is a need for changes regarding government’s cooperation with public and 
private financial institutions in order to counter similar threats in the future. 
 Existing legal institutions, from the legal point of view, as a rule suffice when discussing 
possible mechanisms pertaining to consumers’ protection. It is the lack of cooperation between 
certain authoritative and financial bodies and human mistakes that creates a discouraging level of 
economic uncertainty, causing fear of investing among households. The authors of this report spe-
cify that in order to restore the required amount of legal and financial certainty and foreseeability, 
the role of the government’s institutions acting as the guardian of the citizens’ interest must be 
improved. The same regards financial institutions, especially when discussing models of rewarding 
their sellers. In this regard, the variable factors of remuneration of sales agents depending on the 
number of sales need to be minimized. 
 The state authorities have to act immediately after receiving information from the specia-
lized public financial institutions on the lower level in compliance with all the components of the 
rule of law including the foreseeability of the actions executed by the investors, legal certainty and 
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accessibility of the legal sources for the citizens, if needed, with the legal assistance received from 
the public authorities. Furthermore, the authors recommend covering all sectors of the financial 
market, especially these unregulated ones like online currency exchange and cryptocurrencies under 
public supervision in order to give the consumers opportunity to protect their rights under a com-
mon system of justice. It is especially required in regard to these parts of the investment market 
that do not stipulate any legal responsibility for potential unfair practices against the consumers’ 
rights. New, unsolved illegal practices need wise counteractions, executed jointly by the government, 
financial institutions, and private actors. 
 In conclusion, the authors recommend taking into account the British system of financial 
supervision performed mainly by the Financial Conduct Authority which presents a very business-
-friendly approach toward the investment market and constantly developing it. The general im-
provement of political and legal practice in regard to the government, and change in the banks’ 
approach toward the clients, as well as the extension of investment options offered by financial 
institutions for the clients will result in a general market’s improvement.
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Wprowadzenie: Sytuacja finansowa Polaków

 Polska gospodarka przez niemal trzydzieści ostatnich lat notowała nieprzerwany wzrost 
zarówno wskaźnika PKB jak i PKB per capita. Z zadłużonego, centralnie zarządzanego i stojącego na 
skraju zapaści ekonomicznej państwa na przestrzeni trzech dekad Rzeczpospolita nie tylko spłaciła 
długi, które zaciągnięliśmy w czasie przynależności do bloku socjalistycznego, ale i wykonała ol-
brzymi wysiłek w kierunku dogonienia znacznie bogatszych państw Europy zachodniej.

Wykres 1. PKB i PKB per capita Polski w latach 1990-2018.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego
 
 Gdy świat przeżywał kryzysy i ujemne fluktuacje aktywności gospodarczej, Polska doświad-
czała spowolnień, ale od początku lat 90. zawsze kolejny rok był lepszy od poprzedniego, a gospodarka 
po udanej transformacji ustrojowej przeszła suchą stopą zarówno przez globalną recesję dot.com na 
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początku XXI wieku oraz kryzys subprime z 2007 roku i sektorów bankowych krajów PIIGS. Trudno od-
szukać równie długiego i trwałego okresu gospodarczego prosperity w historii Rzeczpospolitej, w którym 
wzrosła długość trwania życia (o odpowiednio 7 i 6 lat u kobiet i mężczyzn)1, zwiększeniuuległy docho-
dy2, a bezrobocie osiągnęło rekordowe minimum3. W latach 1996-2016 aktywa finansowe gospodarstw 
domowych wzrosły ze 112 mld zł do 1,2 bln zł, co w stosunku do PKB oznaczało wzrost z 29% do ponad 
65%.
 Polskie społeczeństwo bogaci się, a dane statystyczne świadczą o tym, że poziom konsumpcji 
w Polsce sięgnął w ostatnich latach średniej Unii Europejskiej4. 30-letni okres gospodarczej prosperity 
był jednak zbyt krótki, aby odbudować wartość oszczędności, tym bardziej wobec zauważalnej prefe-
rencji do nadrabiania zaległości konsumpcyjnych. Wciąż, pomimo rosnących dochodów, stopa oszczęd-
ności jest znacząco niższa od notowanej w państwach Europy Zachodniej. Według raportu „Zasobność 
gospodarstw domowych w Polsce”5 wydanego przez NBP na podstawie badań z 2016 roku, mediano-
we polskie gospodarstwo domowe posiada aktywa finansowe o wartości 3,5 tys. euro, podczas gdy 
dla strefy euro wartość ta jest ponad trzykrotnie wyższa i wynosi 10,6 tys. euro. 97,2% mieszkańców 
państw strefy euro dysponuje kapitałem finansowym, natomiast w Polsce – jedynie 90,8%. Jednakże, 
chociaż poziom oszczędności jest w Polsce relatywnie niski, sukcesywnie rośnie i wraz ze wzrostem 
dochodów zwiększeniu ulega relacja oszczędności do dochodu rozporządzalnego. Różnica w powszech-
ności posiadania oszczędności może w dużej mierze wynikać z niższych o 1/3 dochodów od średniej UE 
z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej.
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Wykres 2. Średni miesięczny dochód rozporządzalny (w PLN) na 1 osobę w gospodarstwach domo-
wych oraz stopa oszczędności jako relacja różnicy pomiędzy dochodem rozporządzalnym i wydat-
kami względem dochodu rozporządzalnego (w %) w latach 2004 – 2016

.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z publikacji dra Piotra Łysonia, „Budżety gospo-
darstw domowych w 2016 r.”, GUS, Warszawa 2017.

 W związku z tym, że główną determinantą wielkości oszczędności jest poziom zarobków 
w przeszłości – wraz ze wzrostem dochodów, gospodarstwa domowe oszczędzają coraz więcej. Po 
uwzględnieniu bardzo korzystnej sytuacji na rynku pracy i presji płacowej, można domniemywać, iż 
całe społeczeństwo (zarówno zarabiający dużo jak i mało) ma adekwatne bodźce do zwiększe
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nia swojej stopy oszczędności. Co więcej, polityka socjalna w postaci np. programu „500+” również 
może pozytywnie wpływać na skłonność do oszczędzania – właśnie poprzez zwiększanie pozio-
mu dochodów. Ten czynnik oddziałuje najsilniej w rodzinach wielodzietnych z niskimi zarobkami 
w przeliczeniu na członka rodziny.
 W 2017 roku zadłużenie gospodarstw domowych stanowiło 35% PKB Polski i było niższe 
zarówno od średniej dla krajów rozwijających się jak i tych już rozwiniętych. Wartym odnotowa-
nia jest fakt, iż zadłużenie od ponad dekady nie ma wyraźnej tendencji wzrostowej, finansowanie 
wydatków długiem nie staje się popularniejsze wśród Polaków6. Wraz ze wzrostem zamożności 
Polacy nie pożyczają względnie więcej a jeśli konsumują to ze środków pochodzących z rosnących 
bieżących dochodów. Spadkowi ulega również relacja konsumpcji do dochodów rozporządzalnych, 
polskie społeczeństwo coraz większą część swoich zarobków przeznacza na oszczędności – w 2016 
roku było to 23,3% średniego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę w gospodarstwie domowym.
 Wydaje się zatem, że jako społeczeństwo jesteśmy na właściwej ścieżce do odbudowania 
zdrowych podstaw relacji gospodarczych opartych na własnej pracy i zasobach. Dane dotyczące 
dużych agregatów wskazują, że obawy związane z obciążeniami wynikającymi z komunistycznej 
inżynierii społecznej były przesadzone, a Polacy są narodem pracowitym, ambitnym i gospodarnym. 
Jako inwestorzy, Polacy oczekują podobnych stóp zwrotu jak mieszkańcy krajów zachodnich, a rolą 
kreatora rynku kapitałowego, czyli państwa, jest stworzyć takie regulacje i warunki, aby umożliwić 
obywatelom zbliżone do zachodnich warunki gry. Aby ocenić jakość i dojrzałość polskiego rynku 
kapitałowego należy przeanalizować na ile decyzje inwestycyjne Polaków odróżniają nas od rozwi-
niętych gospodarek kapitalistycznych.

12



Postawy inwestycyjne Polaków
 
 Polacy w swoich decyzjach inwestycyjnych cechują się dużym konserwatyzmem. Lokując 
swoje oszczędności, wybierają produkty niskooprocentowane, o mniejszym ryzyku. Boją się inwe-
stować na giełdzie oraz poprzez fundusze inwestycyjne. Jako główną przeszkodę związaną z inwe-
stowaniem wskazują brak wystarczającej wiedzy oraz umiejętności. Na tle innych krajów europej-
skich Polaków charakteryzuje niski poziom zaangażowania kapitału zarówno w akcje, obligacje, jak 
i fundusze. Dominującym instrumentem, w który inwestują Polacy jest depozyt bankowy – posiada 
go 84,9% z nich7. Zarówno w przypadku depozytów, jak i papierów wartościowych odsetek go-
spodarstw domowych posiadających poszczególne instrumenty w Polsce jest znacznie niższy niż 
w strefie euro. Wyjątkiem są tu dobrowolne programy emerytalne oraz polisy na życie – korzysta 
z nich aż 57% Polaków i jest to odsetek wyższy niż w jakimkolwiek kraju ze strefy euro. Niestety 
jednak przeciwnie jest w przypadku medianowej wartości aktywów z tej kategorii wśród polskich 
gospodarstw domowych, która jest niższa niż we wszystkich krajach strefy euro.
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Tabela 1. Aktywa finansowe w Polsce na tle krajów strefy euro (odsetek gospodarstw domowych - 
% GD, mediana w tys. euro)

Ogółem Depozyty
Fundusze in-

westycyjne
Obligacje Akcje

Dobrowolne 

programy 

emerytalne 

/ polisy na 

życie8

% 

GD

me-

diana 

(tys. 

euro)

% GD

me-

diana 

(tys. 

euro)

% GD

me-

diana 

(tys. 

euro)

% GD

me-

diana 

(tys. 

euro)

% GD

me-

diana 

(tys. 

euro)

% GD

me-

diana 

(tys. 

euro)
PL 90,8 3,5 84,9 2,8 3,8 4,5 0,8 2,3 2,3 1,9 57,0 0,8
BE 97,9 28,5 97,5 12,5 21,0 28,8 7,8 12,4 11,0 10,0 44,4 16,7
DE 99,4 16,5 99,0 6,7 13,1 14,8 4,2 10,8 9,6 9,8 46,3 13,5
EE 98,8 2,1 98,6 1,2 3,2 1,1 0,1 N 3,6 1,4 19,8 2,2
IE 94,1 5,5 93,9 3,8 3,3 20,0 4,5 2,8 13,1 4,0 10,0 44,7
GR 74,6 2,0 73,9 2,0 0,5 N 0,3 N 0,8 N 1,3 3,2
ES 99,6 8,0 99,6 4,0 5,7 10,3 2,1 12,0 11,0 6,7 24,5 8,0
FR 99,6 11,6 99,6 7,0 8,6 7 1,2 12,5 11,7 6,1 38,5 12,0
IT 93,3 7,0 93,2 5,1 5,9 26,3 13 25,0 3,7 7,6 9,3 14,0
CY 82,7 15,8 76,3 12,3 1,4 11,2 0,6 N 20,4 0,1 19,5 9,6
LV 80,2 0,4 78,5 0,3 0,1 N 0,3 N 0,8 N 8,9 0,9
LU 97,1 32,1 96,7 15,4 14,6 44,5 2,6 55,7 9,0 15,3 32,0 24,5
HU 82,8 3,4 81,1 2,8 7,4 13,1 7,3 13,1 1,3 3,3 15,3 6,5
MT 95,4 22,1 95,2 13,2 7,8 20,4 22,4 15,0 16,4 6,7 26,0 14,8
NL 99,2 21,4 98,6 8,9 13,3 8,9 3,8 12,7 8,0 7,2 35,3 50,7
AT 99,8 15,4 99,7 11,9 10,0 15,1 4,0 11,7 5,4 10,4 14,5 9,1
PT 96,3 5,1 96,1 3,4 3,0 8,2 0,7 10,0 5,7 2,2 17,2 4,9
SI 94,6 1,1 93,3 0,6 5,6 3,0 0,7 N 8,0 1,6 14,0 4,0
SK 88,7 2,6 88,2 1,8 2,0 5,8 0,3 N 2,1 0,4 15,5 2,7
FI 100 9,0 100,0 5,0 27,0 4,2 0,9 15,0 21,4 4,7 23,6 5,5
EA 97,2 10,6 96,9 5,9 9,4 12,3 4,6 18,2 8,8 7,0 30,3 13,0

8 Dla części krajów trudno jest określić, czy dany produkt zaliczyć do tej kategorii, dlatego część wyników może być niedo-
szacowana.
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Oznaczenia: PL - Polska, BE - Belgia, DE - Niemcy, EE - Estonia, IT – Irlandia, GR - Grecja, ES - Hisz-
pania, FR - Francja, IT - Włochy, CY - Cypr, LV – Łotwa, LU Luksemburg, HU - Węgry, MT - Malta, NL 
- Holandia, AT - Austria, PT - Portugalia, SI - Słowenia, SK - Słowacja, FI - Finlandia, EA - strefa euro 
Uwagi: W tabeli zaprezentowano statystyki, które dla Polski dotyczą 2016 r., natomiast w przypadku 
pozostałych krajów pochodzą z badań przeprowadzonych w latach 2011, 2013 i 2014. 

Źródło: Raport „Zasobność gospodarstw domowych w Polsce”, NBP.

 Jedynie Grecy oraz Łotysze, wśród których mediana aktywów finansowych wynosi 400 
euro, są mniej skłonni od Polaków do inwestowania w każdy z badanych instrumentów. Często 
mieszkańcy krajów, które charakteryzują się niższym odsetkiem gospodarstw domowych posiada-
jących określone aktywa, są bardziej skłonni do inwestowania w pozostałe. Przykładowo, Węgrzy, 
wśród których jedynie 81,1% posiada depozyt bankowy, a zaledwie 1,3% posiada akcje, niemal dwu-
krotnie częściej niż Polacy decydują się wykupić jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 
i aż dziewięciokrotnie częściej inwestują w obligacje. Podobnie Portugalczycy, którzy rzadziej od 
Polaków inwestują poprzez fundusze oraz obligacje, mają znacznie wyższy odsetek gospodarstw 
posiadających depozyt i ponad dwukrotnie częściej kupują akcje. W całej strefie euro, w porównania 
z Polską, gospodarstwa domowe 2,5-krotnie częściej inwestują poprzez fundusze, sześciokrotnie 
częściej – w obligacje oraz niemal czterokrotnie częściej – w akcje. 
 Jeśli chodzi o wartość aktywów polskich gospodarstw domowych, dominującą część, bo aż 
74,1%, stanowią depozyty. Drugie w kolejności są zaś papiery wartościowe, w których Polacy ulo-
kowali prawie 10% swoich oszczędności, z czego ponad ¾ stanowią jednostki uczestnictwa w fun-
duszach inwestycyjnych. Z pozostałych 16% nieco ponad połowę oszczędności ulokowano na do-
browolnych kontach emerytalnych oraz polisach ubezpieczeniowych. Płynne aktywa finansowe, do 
których zaliczane są depozyty w bankach, rachunki zarządzane przez instytucje doradcze, udziały 
w funduszach inwestycyjnych, obligacje i akcje, stanowią 86,6% wszystkich aktywów finansowych. 
Udział ten jest względnie niezależny od dochodu gospodarstw domowych.
 Udział aktywów bardziej ryzykownych (akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne) oraz odse-
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tek gospodarstw je posiadających wyraźnie rośnie wraz z ich zamożnością oraz wykształceniem. 
Gospodarstwa, dla których osoba referencyjna posiada co najwyżej wykształcenie podstawowe po-
siadają takie aktywa tylko w 0,3% przypadków, natomiast jeśli osoba referencyjna posiada wyższe 
wykształcenie – aż w 13,9% przypadków. Gospodarstwa domowe znajdujące się w najwyższej gru-
pie decylowej pod względem dochodu netto przeznaczają 17,5% oszczędności na inwestycje w naj-
bardziej ryzykowne aktywa, podczas gdy gospodarstwa z najniższej grupy decylowej – 2,8%.
 Odsetek gospodarstw domowych deklarujących zarówno regularne, jak i nieregularne 
oszczędzanie jest najwyższy, gdy osoba referencyjna znajduje się w wieku 25-44 lata, a następnie 
spada (w przypadku regularnego oszczędzania spadek jest większy) i stabilizuje się na względnie 
stałym poziomie. Gospodarstwa domowe we wspomnianym przedziale wiekowym częściej oszczę-
dzają na duże zakupy (jak nieruchomości, pojazdy czy meble), a także na podróże i wakacje.
 Według danych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych szczyt liczby rachunków 
maklerskich należących do inwestorów indywidualnych został osiągnięty w 2014 r., gdy zarejestro-
wanych było 1,5 mln rachunków. W ostatnich kilku latach liczba rachunków spadła o ponad 100 tys. 
Aktywnych pozostaje około 15% rachunków, co przy uwzględnieniu prowadzenia przez niektórych 
inwestorów więcej niż jednego rachunku, daje liczbę inwestorów indywidualnych na poziomie 150-
200 tys. osób. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych szacuje liczbę aktywnych inwestorów 
na 70-80 tys. osób. Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2017 przeprowadzone przez SII wskazuje, że 
tylko 5,5% inwestorów nie przekroczyło 25 roku życia, a 21% ma powyżej 55 lat, co może świadczyć 
o pewnej rezerwie młodszego pokolenia do inwestowania na giełdzie. Udział inwestorów indywidu-
alnych w obrotach na GPW wynosił w 2018 r. 12%, a na NewConnect 80%.
 Według danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, w Towarzystwach Funduszy 
Inwestycyjnych w styczniu 2014 r. zgromadzono 189,8 mld zł (wobec 147,8 mld rok wcześniej). War-
tość aktywów rosła do grudnia 2015 r. do kwoty 252 mld zł, a następnie utrzymywała się na zbliżo-
nym poziomie, notując na koniec listopada 2019 r. 264,5 mld zł. Chociaż nie możemy mówić o spadku 
wartości środków zainwestowanych w TFI, to uwagę zwraca brak wzrostu aktywów przy istotnym 
wzroście wysokości dochodów oraz oszczędności Polaków, co pozwala sformułować wniosek o za-
chwianiu zaufania do tej części bądź całego rynku kapitałowego.
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 W ciągu niemal 20 lat od pierwszej reformy systemu emerytalnego, do utworzenia rachun-
ku oszczędnościowego w dobrowolnym III Filarze (IKE, IKZE, PPE) udało się przekonać 2,153 mln osób, 
ale tylko 900 tys. z nich wpłaca na nie środki w kolejnych latach po otwarciu rachunku. Na poprawę 
tego wyniku wpłynie dopiero powołanie Pracowniczych Planów Kapitałowych, które choć dobrowol-
ne, tworzone są domyślnie dla każdego pracownika (z możliwością rezygnacji, którą należy pona-
wiać co dwa lata). W pierwszej turze wdrażania PPK wśród pracowników dużych przedsiębiorstw, 
z uwzględnieniem PPE, partycypacja wyniosła 41%, czyli na emeryturę zaczęło oszczędzać 1,3 mln 
Polaków.
 Polacy zasadniczo zdają sobie sprawę z ważnej roli, jaką odgrywa oszczędzanie i uważają, 
że korzystniejsze jest aktywne wykorzystanie środków. Według badania na potrzeby raportu 
BGŻOptima „Polak Oszczędny 2017”9 przeprowadzonego na próbie 1000 osób, 88% respondentów 
uważa, że odpowiedzialny człowiek powinien oszczędzać z myślą o przyszłości, a 83% z nich nie 
zgadza się, że pieniądze najlepiej trzymać w domu. Mimo tego stopa oszczędzania wyniosła w Pol-
sce w 2016 r. jedynie 3,6%, a ponad dwukrotnie więcej środków jest niskooprocentowanych (depo-
zyty bieżące i terminowe, gotówka) w porównaniu z pozostałymi oszczędnościami. Ponadto Polacy 
oszczędzają bardzo chaotycznie – najczęściej badani wskazywali jako metodę oszczędzania od-
kładanie środków, które zostają bądź też z dodatkowych źródeł, np. premii. W efekcie jedynie co 
trzeci respondent uzbierał poduszkę finansową, którą uznaje za bezpieczną. Co więcej, ankietowani 
zdecydowanie preferują oszczędzanie krótkoterminowe – blisko połowa z nich jest zainteresowana 
oszczędzaniem w horyzoncie maksymalnie rocznym, a jedynie co trzeci badany jest zainteresowa-
ny oszczędzaniem na okres dłuższy niż 3 lata.
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Wykres 3. Dlaczego nie inwestujemy?

Pytanie: Dlaczego Pan/Pani nie inwestuje, jakie są przeszkody związane z inwestowaniem?
Baza: nie inwestujący obecnie (nigdy nie inwestowali lub przestali inwestować) [N=545]
Źródło: Raport „Polak Oszczędny 2017”, BGŻOptima.

 Z raportu BGŻOptima wynika, że główną przyczyną, z powodu której Polacy nie decydują 
się inwestować jest brak wystarczającej wiedzy i umiejętności. Brak odpowiednich zdolności jest 
przeszkodą dla większości badanych, którzy aktualnie nie inwestują. Dosyć powiązanym – i stosun-
kowo istotnym – problemem jest brak odpowiedniego doradztwa w zakresie podejmowania decyzji 
inwestycyjnych. Może to wskazywać na niedobór wystarczająco wykwalifikowanych i zaufanych 
doradców inwestycyjnych w Polsce. Prawie 40% osób nie zgromadziło wystarczających środków, 
aby rozpocząć inwestowanie. Ponadto, straty poniesione w przeszłości zniechęciły część osób do 
kontynuowania przygody z inwestowaniem.
  Polacy są dosyć zgodni, co do tego, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem i jest ono sztuką, 
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na której trzeba się znać. Z drugiej jednak strony, oszczędzanie jednoznacznie kojarzą z poczuciem 
bezpieczeństwa i odpowiedzialnością. Może to sugerować, że nie utożsamiają oni ze sobą w żaden 
sposób powyższych dwóch kategorii. Przez oszczędzanie rozumieją lokowanie środków w płyn-
nych, niskooprocentowanych i mało ryzykownych instrumentach (a być może nawet powiększanie 
salda gotówkowego), natomiast przez inwestowanie – w instrumentach mniej płynnych, bardziej 
ryzykownych i o wyższej potencjalnej stopie zwrotu. Co więcej, zdecydowanie preferują oni opcję 
bardziej bezpieczną – aż 81% respondentów przyznało, że woli gwarancję bezpieczeństwa kosztem 
zysku i tylko 23% pytanych stwierdziło, że lubi podejmować ryzyko, licząc na większy zysk.
 Jak wskazują wyniki badania BGŻOptima, Polacy postrzegają obligacje jako najbezpieczniej-
szą, poza lokatami terminowymi i nieruchomościami zakupionymi z przeznaczeniem na wynajem, 
oraz jedną z bardziej zyskownych form lokowania oszczędności. Uważają je za dające potencjalnie 
większy zysk niż chociażby jednostki uczestnictwa we wszelkiego rodzaju funduszach czy progra-
mach emerytalnych. Fakt ten jest interesujący z uwagi na obecną sytuację na rynku obligacji. Aż 1/3 
obligacji na globalnym rynku charakteryzuje się obecnie ujemną rentownością. Ich wartość sięgnęła 
17 bln dolarów, z czego 1,2 bln to dług wyemitowany przez przedsiębiorstwa. Za taki stan rzeczy 
odpowiedzialne są banki centralne, stosujące bardzo ekspansywną politykę pieniężną, prowadząc 
politykę tzw. luzowania ilościowego. Oznacza to, że coraz trudniej może być nieprofesjonalnym in-
westorom uzyskać satysfakcjonującą stopę zwrotu z zakupu bezpiecznych instrumentów finan-
sowych. Jest to z pewnością zła wiadomość dla konserwatywnych i niewykwalifikowanych pol-
skich inwestorów indywidualnych, charakteryzujących się wysoką awersją do ryzyka. Tym bardziej 
istnieje zatem potrzeba uzupełnienia oferty rynkowej o produkty inwestycyjne spełniające oczeki-
wania polskich klientów, ale co jeszcze ważniejsze, konieczne jest odbudowanie zaufania zarówno 
wobec przedsiębiorstw finansowych, nadzorcy i regulatora, jak i całego rynku kapitałowego. O tym, 
czy możemy mówić o deficycie zaufania pozwoli rozstrzygnąć analiza sposobu funkcjonowania 
instytucji finansowych oraz nadzoru rynku.
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Rynek finansowy w Polsce 

 Rynek finansowy w jeszcze większym stopniu niż inne sektory gospodarki bazuje na za-
ufaniu. Przy jego braku obywatele poszukują alternatyw w postaci lokowania aktywów w gotówce, 
nieruchomościach, kruszcach czy innych inwestycjach alternatywnych, a w zakresie elektroniczne-
go środka wymiennego poprzez korzystanie z walut zagranicznych czy kryptowalut. Dane dotyczą-
ce struktury aktywów Polaków pozwalają wnioskować, że polski rynek kapitałowy dotyka kryzys 
zaufania, który szczególnie dotkliwie odbija się na kondycji Giełdy Papierów Wartościowych w War-
szawie.
 Dzieje się tak, pomimo że produkty inwestycyjne oferowane są w Polsce przez stosunkowo 
wąskie grono banków oraz instytucji pośrednictwa finansowego. Zakres ich usług ogranicza się za-
sadniczo do oferowania rachunków bankowych, lokat, kont maklerskich, funduszy inwestycyjnych, 
kredytów oraz ubezpieczeń. Zgodnie z najbardziej optymistycznymi szacunkami polskie banki ofe-
rują kilkadziesiąt tysięcy instrumentów finansowych. Dla porównania niektóre banki szwajcarskie 
dają swoim klientom dostęp do kilkudziesięciu milionów produktów.
 Jednocześnie produkty finansowe oferowane na polskim rynku należą do najdroższych 
w Europie. Przykładowo, opłata intercharge, pobierana przez operatorów kart płatniczych, została 
obniżona dopiero w 2014 r. ze średniego poziomu 1,6% (wcześniej wynosiła nawet 3%, przy śred-
niej unijnej na poziomie 0,7%) do maksymalnej wysokości 0,5%, a od 29 stycznia 2015 r. do 0,2% dla 
kart debetowych i 0,3% dla kart kredytowych. Również produkty inwestycyjne oferowane są przez 
polskie instytucje znacznie drożej niż zachodnie. Wpływa na to wysokie rozdrobnienie rynku oraz 
niskie aktywa, jakie są w stanie pozyskać. W konsekwencji fundusz inwestycyjny, który generuje 
kilka procent kosztów własnych, aby zarobić kolejne kilka-kilkanaście procent dla swojego klienta, 
musi zwiększać ryzyko, często ukrywając ten fakt przez klientami. Wraz z rosnącym ryzykiem, ro-
śnie zmienność wartości zakupionych aktywów – pojawiają się wyższe ponad spodziewane zyski, 
ale również nieuniknione straty, które nie są akceptowane przez oczekujących stabilnych inwestycji 
klientów i zniechęcają ich do lokowania środków w funduszach inwestycyjnych.
 Sposób, w jaki działają instytucje finansowe, w szczególności jakiego typu produkty oferują, 
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jaki typ pracowników zatrudniają i jak ich wynagradzają są bardzo istotnymi czynnikami wpływa-
jących na decyzje inwestycyjno-oszczędnościowe Polaków. Kształt oferty oraz przekazów informa-
cyjno-promocyjnych są istotnymi źródłami wiedzy o rynku kapitałowym. Najważniejszym źródłem 
wiedzy klientów są pracownicy instytucji finansowych, dlatego kluczowe są zachęty finansowe 
i organizacyjne, jakie wpływają na ich sposób pracy. 
 W ostatnich latach szeroko dyskutowane było zjawisko missellingu (sprzedawania aktywów 
niedostosowanych do profilu klienta) wzmacnianego niewłaściwie skonstruowanymi przez zarzą-
dzających systemami premiowania. Dotychczasową praktykę maksymalizowania sprzedaży wyso-
komarżowych produktów finansowych częściowo ograniczyła transpozycja do polskiego porządku 
prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie 
rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/
UE (MiFID II). Dyrektywa ta nie pozwala już różnicować premii w zależności od rodzaju sprzedawane-
go produktu w celu uniknięcia sytuacji, w której pośrednicy oferują klientom te produkty, na których 
najwięcej zarabiają. Zostawiona jednak została pewna „furtka” umożliwiająca obejście tego zakazu. 
Dyrektywa nie reguluje premii uznaniowych. Można więc wyobrazić sobie sytuację, w której premie 
uznaniowe w większej wysokości będą otrzymywali pracownicy sprzedający określone produkty. 
Stanowiłoby to nieformalny sygnał, jaki rodzaj instrumentów należy sprzedawać klientom. Takie 
działanie jest wprawdzie obejściem prawa, przez co należy uznać je za nielegalne, jednak taki pro-
ceder byłby trudny do wykrycia. Ponadto MiFID II ograniczyła możliwość dzielenia się z dystrybuto-
rami tzw. opłatami za zarządzanie, czyli procentem pobieranym za obracanie pieniędzmi klienta10.
 Regulacje wspierają transformację rynku w kierunku pobierania opłaty bezpośrednio od 
klienta, co gwarantuje transparentność i brak konfliktu interesu. W odwrotnym kierunku działają 
jednak regulacje podatkowe, które zwalniają z VAT-u opłaty pobierane w formie zachęt (premii od 
instytucji oferującej dany produkt), a obejmują usługi doradztwa inwestycyjnego.
 Problemy wynikające z niedostosowania oferowanych produktów do potrzeb klienta wyni-
kają w dużej mierze z zasad zatrudniania sprzedawców instrumentów finansowych. Pośredników 
finansowych można zakwalifikować do jednej z czterech kategorii: agentów (doradców bankowych), 
multiagentów, brokerów oraz doradców finansowych.
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 Agenci oferują produkty konkretnej instytucji, są też zwykle upoważnieni do zawierania 
umów z klientami. Taką formę zatrudnienia pośredników finansowych wybierają zwykle banki. 
Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, agenci zo-
bowiązani są do zachowania lojalności oraz reprezentowania interesu pracodawcy, a więc w tym 
przypadku banków. Zakres konkretnych usług świadczonych przez agentów bywa bardzo różny. 
Agenci często mają przyporządkowanych konkretnych klientów pod swoją opiekę. Na wyższych sta-
nowiskach agenci posiadają prawo negocjowania z klientami marży. Warto pamiętać by agentów 
pośrednictwa finansowego nie mylić z agentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, któ-
rzy stanowią grupę dużo węższą. 
 Pensja agentów zwykle jest skonstruowana na zasadzie podstawy i prowizji od sprzedanych 
produktów. Klienci nie ponoszą żadnych bezpośrednich kosztów z tytułu obsługi przez agentów. Nie-
wątpliwą zaletą takiego modelu działania jest to, że klienci mają bezpłatny dostęp do pośredników 
finansowych. Poprawia to nieznacznie dostęp do produktów finansowych, zwłaszcza wśród osób 
niezamożnych. Niestety sposób kształtowania wynagrodzenia w połączeniu z ofertami jednej insty-
tucji (zwykle banku) obarczony jest licznymi wadami. Model ten powoduje, że konsumenci stykają 
się z bardzo ograniczonym wachlarzem usług finansowych co cementuje zachowawczość inwe-
stycyjną Polaków. Jednocześnie prowizyjny charakter wynagrodzenia agentów sprawia, że w ich 
interesie jest nastawianie się na ilość sprzedawanych produktów, a nie ich właściwe dopasowanie 
do potrzeb klienta. Z punktu widzenia pragmatyki zawodu agenta, niekonieczne jest posiadanie sze-
rokich kompetencji z zakresu zarządzania finansami osobistymi. Dużo istotniejsze dla sukcesu za-
wodowego jest opanowanie technik sprzedażowych, a co za tym idzie, często agenci nie posiadają 
wystarczającej wiedzy żeby w sposób optymalny doradzać klientom.
 Multiagenci oferują usługi finansowe kilku podmiotów. Multiagenci zatrudnieni są zwykle 
w instytucjach pośrednictwa finansowego innych niż banki. Niewątpliwą przewagę multiagentów 
nad agentami jest znacznie szerszy wachlarz oferowanych produktów. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
klient ma dostęp do znacznie większej puli produktów. W dodatku mogą one zostać bezpłatnie po-
równane przez osoby posiadające pewną wiedzę z zakresu finansów. Niestety praca multiagentów 
wciąż jest obarczona większością tych samych wad co praca agentów. Warto podkreślić, że więk-
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sza liczba produktów finansowych obejmuje wciąż bardzo niewiele kategorii produktów w porów-
naniu do dojrzałych rynków kapitalistycznych.
 Brokerzy to osoby działające w imieniu i na rzecz klienta. Brokerzy są upoważnieni przez 
klientów do negocjacji warunków umów z instytucjami pośrednictwa finansowego. Nie są oni zwią-
zani żadną umową o przedstawicielstwo z instytucjami, z którymi pośredniczą w kontaktach z klien-
tem. To również po ich stronie leży prawidłowe zaznajomienie klienta z korzyściami i ryzykiem 
związanym z zawarciem konkretnej umowy czy też porównaniem ofert poszczególnych instytucji. 
Liczba instrumentów, jakie mogą oferować brokerzy jest, co do zasady, nieograniczona. Sprawia to, 
że działalność brokerska wymaga bardzo szerokiej wiedzy i doświadczenia. W Polskich warunkach 
instytucja brokera funkcjonuje na rynku ubezpieczeniowym. W pozostałym obszarach pośrednic-
twa finansowego instytucja brokera występuje bardzo rzadko. Nie ma też ściśle określonych re-
guł wynagrodzenia brokerów. Teoretycznie zobowiązanymi do wypłaty może być zarówno klient 
jak i instytucja finansowa. W praktyce, na rynku ubezpieczeniowym, to ubezpieczyciel wypłaca 
wynagrodzenie brokerom. W doktrynie przyjmuje się, że takie wynagrodzenie stanowi ekwiwalent 
kosztów jakie poniosłaby instytucja celem pozyskania klienta. Zaletą takiego rozwiązania jest bez 
wątpienia to, że konsumenci niezależnie od swojej majętności mogą mieć dostęp do usług w pełni 
profesjonalnego pośrednika finansowego. Należy jednak zwrócić uwagę, że praktyka wynagradza-
nia brokerów przez instytucje finansowe a nie klientów, podobnie jak ma to miejsce w przypadku 
agentów, rodzi ryzyko kierowania się wielkością prowizji zamiast interesem klienta. Bezpośrednia 
odpowiedzialność brokera przed klientem w znacznym stopniu niweluje to ryzyko.
 Doradcy finansowi zajmują się sporządzaniem profili klientów, a następnie tworzeniem dla 
nich planów inwestycyjno-oszczędnościowych. Nie reprezentują oni żadnej instytucji finansowej. 
Działają wyłącznie na rzecz i w interesie klientów. Bycie doradcą finansowym wymaga bardzo du-
żej wiedzy z zakresu instrumentów finansowych, analizy ekonomicznej i aktualnego rozeznania na 
rynku. Doradcy finansowi otrzymują wynagrodzenie od swoich klientów w formie stałej opłaty, wy
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nagrodzenia prowizyjnego lub w wariancie mieszanym. Wadą takiego modelu doradztwa finanso-
wego jest ograniczony dostęp ze względu na barierę finansową w postaci konieczności wniesienia 
opłaty za usługę doradztwa. Z drugiej strony pośrednictwo finansowe z wykorzystaniem profe-
sjonalnego doradztwa zapewnia najwyższą jakość usług oraz pozwala klientom poznać całą gamę 
produktów finansowych. Niestety w Polsce instytucja doradców finansowych istnieje w marginal-
nym zakresie.
 Do grona pośredników finansowych nie należy zaliczać doradców inwestycyjnych. Jest to 
zawód regulowany, przez ustawę z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 
2005 Nr 183 poz. 1538 ze zm.). Wpis na listę doradców inwestycyjnych wymaga zdania egzami-
nu bądź ukończenie właściwych studiów. W myśl przepisów ustawy doradcą inwestycyjnym jest 
osoba wykonująca funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych firmy inwestycyjnej bądź 
wykonująca lub nadzorująca wykonywanie: 
1) czynności stanowiących działalność maklerską, 
2) związanych z rynkiem finansowym czynności niestanowiących działalności maklerskiej, 
3) innych czynności związanych z obsługą klientów lub dostępem do rachunków prowadzonych dla 
klientów 
– w ramach pozostawania tej osoby w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym 
o podobnym charakterze z firmą inwestycyjną.
 Doradca inwestycyjny jest więc co do zasady osobą nadzorującą czy też zarządzającą w in-
stytucjach finansowych. Do jego obowiązków nie należy obsługa klientów, jest on raczej odpowie-
dzialny za decyzje inwestycyjne instytucji finansowych. 
 Stosunkowo wąska oferta instrumentów finansowych banków w połączeniu z agencyjną 
formą pośrednictwa buduje w Polsce model banków-sprzedawców zamiast finansowej instytucji 
zaufania publicznego oraz jest hamulcem dla zmiany preferencji inwestycyjnych Polaków. Odrobinę 
lepiej wygląda sytuacja z dużymi instytucjami pośrednictwa. Dzięki posiadaniu w swojej ofercie 
produktów wielu instytucji, mają możliwość porównania i zaproponowania klientom najlepszych 
rozwiązań w danym segmencie instrumentów finansowych. Niestety ich model działania nie jest 
gwarantem reprezentowania interesów klientów, nie prowadzi również w żaden sposób do posze-
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rzenia oferty instrumentów finansowych na rynku. Skutkuje to rozwijaniem się alternatywnego 
rynku narzędzi inwestycyjnych poza nadzorem instytucji publicznych.
 Osoby poszukujące alternatywnych sposobów pomnażania gotówki mają do dyspozycji sze-
roki wachlarz tradycyjnych i kierowanych modą inwestycji alternatywnych: nieruchomości, krusz-
ców, kamieni szlachetnych, numizmatów, znaczków, banknotów, starodruków, dzieł sztuki, alkoholi, 
pojazdów mechanicznych itd. Zakupów na tych rynkach mogą dokonywać zarówno samodzielnie, 
jak i z pomocą profesjonalnych firm. Na co warto jednak zwrócić szczególną uwagę, wraz z roz-
wojem technologii, na rynku pojawia się coraz więcej innowacyjnych instrumentów finansowych 
oferowanych przez FinTechy (młode firmy technologiczne działające w obszarze zarządzania finan-
sami), BigTechy (największe firmy opierające swój biznes na technologiach cyfrowych), InsurTechy 
(młode firmy technologiczne działające w obszarze ubezpieczeń), czy twórców kryptowalut.
 Rynek FinTech zaczął się dynamicznie rozwijać po kryzysie finansowym w Stanach Zjed-
noczonych, kiedy część finansistów odeszła z tradycyjnych instytucji i rozpoczęła działalność na 
rynku nowoczesnych technologii. Należy pamiętać, że nie każda usługa świadczona przez przed-
siębiorstwa FinTech zaliczać się będą do instrumentów inwestycyjnych czy oszczędnościowych. 
Duża część usług oferowanych przez FinTech to po prostu pośrednictwo w zakupach (np. PayPal 
czy narzędzia do zakupów online). W Polsce banki są jednym z liderów współpracy z branżą Fin-
Tech w zakresie usług dostępu do instrumentów bankowych11. Istnieje jednak cały szereg innych 
oferowanych usług przez branżę FinTech, które można zaliczyć do narzędzi inwestycyjnych. Do naj-
liczniejszych należą rozmaite programy komputerowe wspierające inwestowanie, które za pomocą 
algorytmów układają plany inwestycyjne. Cześć z nich działa w formie botów czyli programów, 
które automatycznie dokonują transakcji giełdowych według ustalonych kryteriów. Zaletą usług Fin-
Tech jest bez wątpienia prostota obsługi, powszechność, a także możliwość zaoszczędzania czasu 
dzięki automatyzacji wielu czynności. Niestety rodzi też bardzo poważne zagrożenia. W Internecie 
aż roi się od wszelkiego rodzaju reklam, które dzięki „genialnym algorytmom” obiecują, bez jakiego-
kolwiek wysiłku i wiedzy dorobić się fortuny w krótkim czasie. Oczywiście z rzeczywistością nie ma 
to wiele wspólnego, a sprzedawcy takich usług nie biorą żadnej odpowiedzialności za skutki finan-
sowe dokonywanych za ich pośrednictwem inwestycji. FinTechy działające w modelu MSB (Money 
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Services Business) uznawane są przez regulację AML (Anti-Money Laundering) za przedsiębiorstwa 
najwyższego ryzyka.
 BigTech to sektor usług finansowych świadczonych przez największych gigantów tech-
nologicznych takich jak Google, Amazon czy Facebook. Z jednej strony giganci technologiczni kon-
kurują z bankami w segmencie usług tradycyjnych np. pożyczek. Z drugiej strony wprowadzają 
innowacyjne instrumenty finansowe. Najdobitniejszym przykładem takiej innowacji wydaje się być 
Libra – kryptowaluta zapowiedziana przez facebooka. Na razie udział spółek BigTech w rynku usług 
finansowych jest niewielki, tylko 11% ich przychodów pochodzi z usług finansowych12. Wydaje się 
jednak, że z czasem ten udział będzie coraz większy. Po pierwsze, spółki te dysponują ogromną 
bazą danych klientów, które można profilować przy pomocy rozmaitych algorytmów. Możliwości 
marketingowe branży BigTech są znacznie większe od tych, jakimi dysponują banki czy tradycyjne 
instytucje pośrednictwa finansowego. Po drugie, wachlarz oferowanych usług jest dużo szerszy 
niż w przypadku tradycyjnych instytucji finansowych. Dla klientów oznacza to najprawdopodobniej 
łatwiejszy i szybszy dostęp do wszelkiego rodzaju instrumentów finansowych. Wiąże się to jed-
nak z ogromnym ryzykiem. Dobieranie rodzaju i sposobu ofert za pomocą zaawansowanych algo-
rytmów może zawodzić w uwzględnianiu pewnych, trudniej uchwytnych przesłanek. Dla klientów 
zagranicznych kłopotliwe będzie również ewentualne dochodzenie swoich praw na podstawie prze-
pisów krajów ich siedzib (głównie USA).
 InsurTech to nowe firmy oferujące usługi ubezpieczeniowe z wykorzystaniem nowocze-
snych technologii. Narzędzia wykorzystywane w Insurtech to porównywanie ofert, ocena stopnia 
ryzyka klienta czy też sama sprzedaż ubezpieczenia. Zwykle procesy te są w pełni zautomatyzo-
wane, nawet infolinia obsługiwana jest przez boty. Takie rozwiązania pozwalają usprawnić oce-
nę ryzyka, obniżyć koszty pośrednictwa, a klientom w wygodny i szybki sposób zawrzeć umowę. 
W przeciwieństwie do branży FinTech i BigTech większość spółek InsurTech nie działa w opozycji do 
swoich tradycyjnych odpowiedników, ale raczej z nimi współpracuje dostarczając im nowych roz-
wiązań technologicznych. InsurTechy stanowią pożądane rozwiązanie dla klientów nie oczekujących 

12 https://www.edukacjagieldowa.pl/2019/10/bigtech-w-finansach-niesie-ze-soba-duze-ryzyko-i-korzysci/, dostęp: 
02.12.2019 r.
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profesjonalnego doradztwa ubezpieczeniowego.
 Zupełnie niezależnie od tradycyjnego rynku kapitałowego rozwija się branża kryptowalut. Do 
polskiego porządku prawnego definicję wirtualnej waluty wprowadziła ustawa z dnia 1 marca 2018 
r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723 ze zm.). 
W myśl jej przepisów, wirtualna waluta to cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest: 
a) prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne 
organy administracji publicznej, 
b) międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanowioną przez organizację międzynarodową i ak-
ceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące, 
c) pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, 
d) instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi, 
e) wekslem lub czekiem 
– oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako 
środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być 
przedmiotem handlu elektronicznego. Pomijając kontrowersje związane z taką definicją, umiesz-
czenie jej w porządku prawnym jest dowodem wpływu jakie kryptowaluty zaczynają wywierać na 
system finansowy.
 Najbardziej znaną kryptowalutą jest obecnie bitcoin. Charakteryzuje się on, tak jak więk-
szość kryptowalut, zdecentralizowanym charakterem, co utrudnia czy wręcz nawet uniemożliwia 
uregulowanie jego obrotu. W związku z tym, Komisja Nadzoru Finansowego nie rejestruje ani nie 
nadzoruje funkcjonowania podmiotów działających w tej branży, w tym także tzw. giełd kryptowa-
lut. Po ogłoszeniu upadłości przez każdą z nich, jak bumerang powraca dyskusja na temat uregulo-
wania rynku, a także roli jaką w tym procesie powinna odgrywać Komisja. Przedstawiciele Komisji 
zwracają wtedy uwagę, że KNF nie posiada ani odpowiednich narzędzi i uprawnień do realizacji ta-
kich działań, ani inicjatywy ustawodawczej, która mogłaby skutkować uchwaleniem odpowiednich 
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przepisów. Z drugiej strony, część przedstawicieli branży kryptowalut zwraca uwagę, że Komisja nie 
podejmuje w zasadzie żadnych działań, które taki stan faktyczny mogłyby zmienić – np. w ramach 
współpracy z Ministerstwem Finansów. Tymczasem sam rynek kryptowalut przenosi ciężar dzia-
łalności do innych państw europejskich, posiadających już odpowiednie regulacje prawne. W kon-
sekwencji polscy klienci korzystają z usług podmiotów zagranicznych, co przekłada się na utratę 
przez Polskę potencjalnych dochodów podatkowych, a konsumentom utrudnia sądowe dochodzenie 
roszczeń. Działania podejmowane przez KNF ograniczają się do sporadycznego informowania o po-
tencjalnych zagrożeniach czyhających na klientów na tym rynku, a także do utworzenia grupy robo-
czej, której działania, zdaniem przedstawicieli rynku, nie przyniosły żadnych efektów. Przedsiębiorcy 
z branży kryptowalut narzekają na to, że Komisja nie odpowiada na ich pisma i nie chce prowadzić 
dialogu o ewentualnych kierunkach uregulowania działalności branży w Polsce. 
 Brak odpowiednich przepisów prawnych nie zniechęca osób inwestujących w tego rodzaju 
produkty. Posiadanie kryptowalut deklaruje obecnie 10% Polaków13. Zakładając nawet, że deklara-
cje te są przesadzone, nie można odmówić popularności tej formie lokowania kapitału. Analizując 
liczbę wyświetleń filmów na platformie Youtube, filmy wyświetlane na hasło „czym są obligacje” 
mają góra kilka tysięcy wyświetleń, najwięcej pod hasłem „czy warto inwestować w obligacje”. Dla 
porównania, filmy o tagach kryptowaluty mają od kilkunastu do kilkuset tysięcy wyświetleń. Sam 
Youtube nie jest miarodajny, jednak jest ważną wskazówką jakimi instrumentami interesują się 
użytkownicy Internetu. Jest to jednocześnie dość niepokojące, że większość Polaków czerpie wiedzę 
o kryptowalutach, nie od profesjonalistów, tylko korzystając z materiałów poradnikowych zamiesz-
czanych w Internecie14. Z racji charakteru alternatywnych instrumentów finansowych (zwłaszcza 
tych, które reklamowane są jako anonimowe) ciężko jest dokładnie oszacować rzeczywistą wiel-
kość rynku nowoczesnych instrumentów finansowych. Nie ma natomiast przesłanek by przeczyć 
tezie, że jest to rynek dynamicznie rosnący.
 Polityka polskiego państwa, banków i innych instytucji finansowych doprowadziła do po-
wstania dwóch odrębnych rynków instrumentów finansowych. Z jednej strony mamy zinstytu-
cjonalizowany i zachowawczy rynek podlegający nadzorowi instytucji publicznych. Z drugiej strony 
istnieje coraz większa grupa osób inwestujących samodzielnie, często w innowacyjne produkty fi-

30



nansowe nie podlegające żadnemu nadzorowi. Sytuacja taka nie wydaje się korzystna dla żadnej 
z grup. Osoby korzystające z usług profesjonalnych instytucji, z wyjątkiem części klientów (wyż-
szych segmentów) bankowości prywatnej, nie otrzymują optymalnej i pełnej oferty inwestycyjnej. 
Z kolei osoby inwestujące samodzielne trafiają na niepodlegające nadzorowi instytucje finansowe 
oraz podejmują często bardzo ryzykowne inwestycje i nie zdając sobie z tego sprawy oraz nara-
żając się na utratę swoich oszczędności. Chociaż nie werbalizują tego zazwyczaj wprost, oczekują 
lepszej ochrony ze strony nadzoru i instytucji zaufania publicznego, jakimi powinny być banki (jak 
w przypadku Amber Gold czy GetBack).
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Rekomendacje 
dla przedsiębiorstw finansowych
 
 Instytucje finansowe powinny poszerzyć ofertę produktów m.in. o niskokosztowe fundusze 
pasywne, fundusze rynku nieruchomości, najmu instytucjonalnego czy pośrednictwo w kontraktach 
dla klientów oczekujących wyższych stóp zwrotu. 

  Rynek powinien zmierzać w kierunku konsolidacji i obniżenia kosztów produktów inwesty-
cyjnych. Wykorzystanie efektu skali może następować poprzez oferowanie produktów inwestycyj-
nych we współpracy z partnerami z innych krajów bądź niskokosztowych funduszy zagranicznych.
Przesiębiorstwa finansowe powinny zmienić sposób obsługi klienta, skupiając się na doradztwie 
oraz edukacji klientów, a nie czystej sprzedaży produktów finansowych. Zmiana modelu powinna 
wiżać się z pobieraniem opłat od klientów w postaci stałej kwoty bądź prowizji od zysku (możliwy 
model mieszany). Zredukowana do minimum powinna zostać zmienna część wynagrodzenia dorad-
ców wynikająca z wartości sprzedaży produktów.

 Banki powinny zredefiniować pojęcie tajemnicy bankowej. Praktyczna likwidacja kont nu-
merycznych czy też wymiana informacji w ramach CRS (Common Report Standard) sprawiły, iż 
tajemnica bankowa straciła swoje pierwotne znaczenie. Jednak to, czym banki mogą zachęcić klien-
tów do korzystania ze swoich usług to ochrona danych osobowych, zwłaszcza w kontekście wy-
zwań wynikających z wdrożenia instytucji Third Party Provider w ramach implementacji przepisów 
Dyrektywy PSD2 oraz rozwoju nowych modeli biznesowych.
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Rekomendowane jest zwiększenie udziału tzw. nadzoru wewnętrznego w funkcjonowaniu rynku 
finansowego. Częściowym rozwiązaniem może być przywrócenie samorządu zawodowego dorad-
ców inwestycyjnych (który istniał w Polsce do roku 1998) rozszerzonego na agentów, multiagentów, 
brokerów oraz doradców finansowych. Aktualnie Związek Maklerów i Doradców jest stowarzysze-
niem osób związanych z rynkiem finansowym, do którego należą inwestorzy indywidualni, ban-
kierzy, prawnicy, maklerzy czy doradcy finansowi oraz inwestycyjni. Stowarzyszenie zajmuje się 
głównie działalnością edukacyjną oraz integracją osób związanych z branżą finansową w Polsce. 
Przywrócenie, chociażby na bazie ZMiD samorządu zawodowego doradców finansowych mogłoby 
stanowić dodatkowy element kontroli i nadzoru nad funkcjonowaniem rynku i w skuteczny sposób 
eliminować z udziału w nim jednostki dopuszczające się poważnych naruszeń na szkodę klientów. 
Innym przykładem nakładania przez rynek standardów działań jest wzmocnienie możliwości egze-
kwowania standardów ładu korporacyjnego przez Giełdę Papierów Wartościowych, w szczególności 
w zakresie ochrony praw inwestorów mniejszościowych i gwarantowania prawdziwości informacji 
publikowanych przez emitentów. 

 Oprócz zmian organizacyjnych, konieczna jest reforma kodeksów dobrych praktyk. Doku-
menty te choć nie mają walorów prawa powszechnie obowiązującego, to gdy są dobrze skonstru-
owane, wyznaczają pewne trendy i niejednokrotnie są bardziej skuteczne w eliminowaniu patologii 
na rynkach finansowych niż regulacje państwowe. Wydaje się, że twórcom kodeksów za główny cel 
przyświecało zapewnienie fachowej obsługi i rzetelnej informacji względem klienta. Rekomendowa-
ne byłoby uzupełnienie ich o silniejsze zaakcentowanie roli edukatorów i doradców finansowych, a 
także strażników prywatności klientów. 

 Instytucje finansowe powinny zawierać w kontraktach z osobami zarządzającymi klauzule 
pozwalające wstecznie za kilka lat egzekwować zwrot części wynagrodzenia w przypadku ujaw-
nienia stosowania praktyk naruszających przyjęte standardy etyczne. Popularyzacja takiej praktyki 
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mogłaby być wspierana przez zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego kierowane w pierwszej ko-
lejności wobec banków, dużych instytucji pożyczkowych i pośrednictwa finansowego.

 Działania w zakresie edukacji ekonomicznej podejmowane są przez instytucje finansowe 
również poza obszarem działalności podstawowej. Warto mierzyć ich skuteczność w stosunku do 
ponoszonych nakładów oraz wypracowywać ponadsektorowe porozumienia z udziałem instytucji 
publicznych, które finansują i/lub realizują wiele podobnych programów edukacyjnych (Fundacja 
GPW, Fundacja NBP, Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku KNF), placówek oświatowych, uczelni 
wyższych oraz organizacji pozarządowych. Wykorzystanie najlepszych praktyk, ciągłe uczenie się i 
doskonalenie działań edukacyjnych w długim okresie pomoże odbudować zaufanie do rynku kapita-
łowego oraz zwiększyć świadomość ekonomiczną Polaków.
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Nadzór nad rynkiem finansowym

 Bezpieczeństwo i pewność obrotu na rynku finansowym zapewniane są przez właściwy 
nadzór oraz skuteczne ściganie przestępstw. Funkcja prewencyjna wypełniana jest przez wyspe-
cjalizowane organy nadzoru (bankowego, ubezpieczeniowego, nad agencjami ratingowymi, nad bie-
głymi rewidentami), które weryfikują działalność podmiotów funkcjonujących na tym rynku oraz 
wraz z ustawodawcą regulują jego funkcjonowanie. Sprawnie funkcjonujący nadzór nad rynkiem 
finansowym zachęca konsumentów do oszczędzania i aktywnego inwestowania, a co za tym 
idzie prowadzi do rozwoju całego rynku. Polski, wciąż stosunkowo młody rynek kapitałowy podlega 
chronicznym niedostatkom zaufania, podważanego przez nadużycia instytucji finansowych oraz 
oszukańcze schematy przestępczo-biznesowe. Instytucje publiczne okazały się w ostatnich latach 
niezdolne do zapobiegania zarówno nieprawidłowościom dokonywanym przez przedsiębiorstwa 
podlegające nadzorowi rynku, jak i funkcjonujące poza nim.
 Celowe wykorzystanie przewagi profesjonalnej banku wystąpiło w ostatnich latach m.in. 
w przypadku oferty polisolokat, zerokosztowych struktur opcyjnych oraz agresywnej sprzedaży 
toksycznych inwestycji przez banki Leszka Czarneckiego (nieruchomości15, obligacje Getbacku, kre-
dyty indeksowane we franku szwajcarskim, akcje LC Corp.). Największymi oszustwami dokonanymi 
przez podmioty nie podlegające nadzorowi finansowemu były wyłudzenia kredytów ze SKOK Wo-
łomin, działalność Amber Gold, Finroyal, DacCoin i innych piramid finansowych. Pomimo, że pewne 
schematy charakteryzują się wysoką powtarzalnością (ci sami sprawcy, te same modele bizneso-
we), instytucje państwa okazują się nieskuteczne w powstrzymywaniu (KNF, UOKiK), zapobieganiu 
(ustawodawca) i karaniu (instytucje wymiaru sprawiedliwości) przestępców finansowych.
 Zasięg i skala poszczególnych schematów była dalece odmienna. Przykładowo, nabywcami 
polisolokat było 5 mln klientów (lokując w nich 50 mld zł), zerokosztowych struktur opcyjnych 20 
tys. firm (ponosząc straty w wysokości co najmniej 9 mld zł), obligacje GetBacku kupiło 10 tys. osób 
(za 2,6 mld zł), a depozyt w Amber Gold założyło 18 tys. klientów (za 585 mln zł). We wszystkich 
przypadkach ich cechą wspólną było podważenie zaufania do rynku finansowego, nawet w przypad-
ku, gdy dany instrument nie przyniósł wymiernych strat finansowych (jak w przypadku manipu-
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lowania zdolnością kredytową klientów przy udzielaniu kredytów indeksowanych w franku szwaj-
carskim). Konsekwencjami nadużyć na rynku finansowym jest brak dopływu środków do funduszy 
inwestycyjnych, spadek liczby inwestorów indywidualnych na Giełdzie Papierów Wartościowych, 
a w konsekwencji również wycofywanie się firm z rynku kapitałowego (w 2018 r. z GPW wycofały 
się 22 firmy, korzystając z niskich wycen skupowanych akcji. W naszym przekonaniu, przyszłość 
rynku kapitałowego będzie zależała od wyeliminowania z rynku nadużyć prowadzących do utraty 
zaufania przez kolejne grupy inwestorów. Niestety u progu 2020 r., pomimo upływu 30 lat tworzenia 
i doskonalenia podwalin systemu kapitalistycznego, jesteśmy w fazie poważnego nadszarpnięcia 
zaufania. Fenomen amerykańskiego rynku kapitałowego, który powinien być dla nas wzorem do na-
śladowania, polega na oferowaniu w długim terminie najwyższych zwrotów z inwestycji w przed-
siębiorstwa notowane na rynku publicznym. Płynie z tego wniosek, że rynek kapitałowy jest taki, 
jak firmy na nim obecne, a na ich zachowania wpływa całość otoczenia regulacyjnego, sprzyjające-
go bądź uniemożliwiającego stosowanie złych praktyk. Opisane poniżej studia przypadków wska-
zują niestety, że polski rynek potrzebuje fundamentalnych zmian w zakresie instytucji nadzoru oraz 
aparatu wymiaru sprawiedliwości, aby dyscyplinować zarządzających oraz eliminować z rynku 
oszustów.
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Case study: GetBack

 GetBack został zarejestrowany 14 marca 2012 r. przez należącą do Leszka Czarneckiego ho-
lenderską spółkę LC Corp B.V jako firma prowadząca działalność w zakresie zarządzania portfelami 
wierzytelności ulokowanymi we własnych oraz w zewnętrznych funduszach sekurytyzacyjnych 
zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych16. W marcu 2014 r. za 270 mln zł win-
dykator został kupiony przez Idea Money (spółkę kontrolowaną przez Idea Bank, również należący do 
Leszka Czarneckiego). 15 marca 2016 r. za 825 mln zł GetBack odkupiło konsorcjum funduszy private 
equity z większościowym udziałem Abris Capital Partners. Doradcą GetBacku w procesie sprzedaży 
była firma Altus Doradztwo Inwestycyjne zarejestrowana na żonę Piotra Osieckiego, a doradcą Idea 
Banku był bank Morgan Stanley. W lipcu 2017 r. GetBack zadebiutował na giełdzie, sprzedając akcje 
o wartości 740 mln zł (20% nowych i 20% będących własnością Abrisu). 
 Firma wyemitowała warte łącznie 2,587 mld zł wysoko oprocentowane obligacje, sprze-
dawane klientom banków (głównie należących do Leszka Czarneckiego). GetBack, w większości od 
banków, skupował pakiety wierzytelności po cenach przekraczających stawki rynkowe. Największe 
pakiety, o wartości 1,0655 mld zł (z całkowitej kwoty 3,1241 mld zł), GetBack kupił od dwóch banków 
należących do Leszka Czarneckiego.
 Obligacje GetBacku były sprzedawane w ramach ofert prywatnych (a więc bez sporządza-
nia zatwierdzanego przez KNF prospektu emisyjnego) inwestorom indywidualnym, głównie klienci 
private banking, którzy byli nieświadomi praktyki przepłacania przez spółkę za pakiety wierzytel-
ności. Pośrednikami w sprzedaży obligacji były banki sprzedające GetBackowi przewartościowane 
pakiety wierzytelności, a ich nabywcami, ufający im, wieloletni klienci. Szacuje się, że na prowizje 
dla doradców bankowych za sprzedaż obligacji windykatora, banki przeznaczyły łącznie 150 mln zł. 
Banki zarabiały zarówno na ponadstandardowej prowizji wypłacanej przez Getback za pośrednictwo 
w sprzedaży obligacji jak i na upłynnianiu pakietów wierzytelności po zawyżonych cenach.
 GetBack ukrywał nierentowność działalności operacyjnej poprzez odsprzedaż pakietów 
wierzytelności do zarządzanych przez siebie Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, a zatajenie 
tego w sprawozdaniu za rok 2016 obciąża zarówno zarząd spółki, na czele którego stał Konrad Ką-
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kolewski jak i jej audytora, firmę Deloitte17.
 Do ostatniej chwili spółka otrzymywała dobre oceny agencji ratingowych. W kwietniu 2018 r. 
spółka poinformowała, że prowadzi negocjacje z PKO BP oraz z Polskim Funduszem Rozwoju w spra-
wie pozyskania od tych podmiotów finansowania o wysokości do 250 mln zł. Po zdementowaniu 
tych informacji zarówno przez PKO BP jak i PFR, Komisja Nadzoru Finansowego zawnioskowała do 
Giełdy Papierów Wartościowych o zawieszenie obrotu akcjami spółki. 2 maja 2018 r. spółka złożyła 
wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. 6 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy we Wro-
cławiu zatwierdził układ z wierzycielami, na podstawie którego spółka będzie kontynuowała dzia-
łalność operacyjną i stopniowo upłynniała posiadany majątek, spłacając wierzycieli.

Aspekt prawny

 W okresie intensywnego skupowania pakietów wierzytelności przez GetBack w Minister-
stwie Sprawiedliwości przygotowywana była nowelizacja Kodeksu cywilnego skracająca okres 
przedawnienia wierzytelności z 10 do 6 lat, co godziło w interesy banków posiadających duże pa-
kiety niezwindykowanych wierzytelności. Bankom zależało na jak najszybszym ich upłynnieniu, do 
czego niezbędne było zasilenie kapitałem spółki windykacyjnej, która przejmowała od nich pakiety 
o wątpliwej wartości. Był może tłumaczy to utrzymywanie do ostatniej chwili pozytywnych reko-
mendacji dla akcji windykatora przez Domy Maklerskie działających w Polsce banków oraz agre-
sywną sprzedaż jej obligacji. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji k.c. w styczniu 2018 r. 
Prospekt emisyjny spółki został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w zaledwie trzy 
miesiące. KNF nie zauważyła wielu nieprawidłowości, m.in braku powołania w strukturach spółki 
komitetu audytu. 

17https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/raport-getbacku-ujawnil-grzechy-deloitte,akcje,219566, dostęp: 07.12.2019 r.
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Reakcja państwa

 30 listopada 2017 r. anonimowy sygnalista wysłał do KNF, GPW, UOKiK, Deloitte (audytora 
GetBacku), EY (audytora funduszy Trigon), PwC, KPMG, przewodniczącego rady nadzorczej GetBacku 
„Zawiadomienie sygnalisty (whistleblowers’s notification)”, które zostało przez adresatów jedno-
myślnie zignorowane (spóźnione czynności kontrolne podjęła wyłącznie KNF)18. Wszelkie represyjne 
działania organów nadzoru zostały podjęte po utracie przez spółkę płynności w kwietniu 2018 r.
 Ustawodawca usztywnił przepisy dotyczące emisji obligacji prywatnych, nadużywanych 
przez windykatora. 1 lipca 2019 r. weszły w życie przepisy nakładające na emitentów obowiąz-
ki dematerializacji obligacji, korzystania z pośrednictwa agentów emisyjnych oraz rejestrowania 
wszystkich obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Do obowiązków agenta, 
domu maklerskiego lub banku, będzie należała m.in. weryfikacja czy emitent spełniania wszystkie 
wymogi wynikające z przepisów prawa oraz czy dłużne papiery wartościowe spełniają warunki 
rejestracji w KDPW.
 17 kwietnia 2018 r. na wniosek KNF Giełda Papierów Wartościowych zawiesiła obrót akcjami 
i obligacjami spółki.
 Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła zezwolenie na prowadzenie działalności Polskiemu 
Domowi Maklerskiemu, Mercurius DM, Saturn TFI, Lartiq TFI, które pośredniczyły w sprzedaży obliga-
cji GetBacku, nakładając na nie kolejno 2,5 mln zł, 430 tys. zł, 5 mln zł, 5 mln zł kar. Dodatkową karę 
w wysokości ponad 2 mln zł na PDM nałożył prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
UOKiK prowadził również postępowanie w sprawie Idea Banku za stosowanie praktyk naruszających 
zbiorowe interesy konsumentów. KNF wpisał Idea Bank i 30 innych podmiotów pośredniczących 
w sprzedaży obligacji windykatora na listę ostrzeżeń publicznych. Wobec GetBacku UOKiK wszczął 
postępowanie 18 listopada 2016 r., nakładając 23 listopada 2018 r. 5 mln zł kary za stosowanie prak-
tyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
 Prokuratura regionalna w Warszawie postawiła zarzuty m.in. oszustwa i prowadzenia bez 
zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi łącznie 49 osobom. Prezes 
spółki został oskarżony m.in. o wyrządzenie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach spółce Get-
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Back na łączną kwotę 23 mln zł, z której ponad 15 mln zł zostało przywłaszczonych przez podejrza-
nego.
 Działania KNF w sprawie GetBack i powiązanych z nim podmiotów znalazły się pod lupą 
kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli. W wyniku działań pracowników NIK powstał raport, zawie-
rający ocenę działań Komisji jako organu nadzoru nad rynkiem finansowym19. NIK oceniła działania 
podejmowane przez KNF wobec samej spółki GetBack, podmiotów oferujących i dystrybuujących 
papiery wartościowe spółki, a także podmiotów nadzorujących i audytujących spółkę. Ten dość dłu-
gi i szczegółowy raport zawiera cały szereg przykładów niepodejmowania przez KNF odpowiednich 
działań nadzorczych lub podejmowania ich z dość dużym opóźnieniem. Już na wstępie autorzy 
raportu stwierdzają, że NIK negatywnie ocenia skuteczność realizacji przez KNF celu nadzoru nad 
rynkiem finansowym, jakim jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego sta-
bilności, bezpieczeństwa, przejrzystości i zaufania do niego. NIK zwraca uwagę, że KNF nie wykrył 
odpowiednio wcześnie nieprawidłowości zarówno w działaniach samej spółki GetBack jak i pozo-
stałych podmiotów zaangażowanych w działalność spółki. Autorzy raportu stawiają tezę, że gdyby 
nadzór sprawowany był w sposób rzetelny i konsekwentny to nieprawidłowości zostałyby wykryte 
odpowiednio wcześnie, a skala narażenia inwestorów na straty byłaby ograniczona. 
 W raporcie NIK znalazły się wnioski sugerujące zacieśnienie współpracy pomiędzy Komisją, 
a pozostałymi instytucjami posiadającymi kompetencje w zakresie ochrony konsumentów rynku 
kapitałowego, czyli Urzędem Ochrony Konsumentów i Konkurencji oraz Rzecznikiem Finansowym.
 22 maja 2018 r. Komisja Nadzoru Audytowego, która działa pod auspicjami Ministerstwa Fi-
nansów podjęła działania nadzorcze wobec audytora spółki, firmy Deloitte oraz kilku innych firm 
audytorskich pracujących na zlecenie GetBacku. Efekty podjętych działań nie zostały dotąd podane 
do publicznej wiadomości.
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Wysokość strat

 Do 31 marca 2018 r. spółka wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 2,587 mld 
zł. Kupiły je 9 242 podmioty, w tym 178 instytucji finansowych i 9 064 osoby fizyczne. Na mocy 
zawartego układu, skala strat nabywców obligacji niezabezpieczonych wyniesie 75%, a spłaty będą 
dokonywane w ciągu 8 lat poczynając od 2020 r. 

Beneficjenci

 GetBack po zawyżonych cenach nabył pakiety wierzytelności od Getin Noble Banku za 918,8 
mln zł, Raiffeisen Bank Polska za 407,8 mln zł, BZ WBK za 391,2 mln zł, PKO BP za 293,6 mln zł, Alior 
Banku za 231,7 mln zł, banku Pekao za 193,6 mln zł, Idea Banku za 146,7 mln zł oraz pozostałych pod-
miotów, głównie firm telekomunikacyjnych za 540,7 mln zł.
 Członkowie zarządu prowadzili własne firmy wykorzystujące majątek i pracowników win-
dykatora. Ze spółki wyprowadzano pieniądze poprzez zlecenia na rzecz agencji reklamowej, biznes-
menów powołujących się na wpływy w polskich i izraelskich służbach specjalnych oraz kontrower-
syjne umowy zlecenia.
 W sierpniu 2017 r., a więc w czasie, gdy GetBack kontrolowany był już przez Abris kupił od 
kilkunastu funduszy zarządzanych przez TFI Altus (kontrolowany przez Piotra Osieckiego, doradcę 
GetBacku przy jego sprzedaży z grupy Leszka Czarneckiego w ręce Abrisu) 99,38% akcji innej firmy 
windykacyjnej, EGB Investments za 207,57 mln zł. Prokuratura szacuje wartość firmy na 47 mln zł, 
a w sprawozdaniu GetBacku za 2017 r. wartość EGB została oszacowana na 30 mln zł.
 Wprowadzając w 2017 r. windykatora na giełdę, Abris sprzedał inwestorom 20 mln akcji 
(stanowiących 20% kapitału spółki), pozyskując 370 mln zł. Zmniejszyło to koszt nabycia firmy do 
455 mln zł.
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Case study: Zerokosztowe struktury opcyjne

 Na przestrzeni dwóch miesięcy (lipiec, sierpień) 2008 roku kilka polskich banków stworzy-
ło i sprzedało swoim klientom nowe produkty strukturyzowane oparte na dwóch asymetrycznych 
(o różnych nominałach) opcjach walutowych kupna i sprzedaży. Struktury opcyjne były sprzeda-
wane drogą telefoniczną przy późniejszym przesłaniu drogą pocztową szczegółowych warunków 
transakcji. Nowy produkt przedstawiany był jako wyjątkowo atrakcyjny, bo bezpłatny dla klienta. 
Pozwalał on polskim eksporterom zabezpieczyć się przed dalszym umacnianiem złotówki wobec 
euro i dolara, a zamiast opłaty za zabezpieczenie kursowe, wystawiał ich na nieproporcjonalnie 
wysokie straty w przypadku odwrócenia się trendu kursu walutowego. Oferowane produkty zawie-
rały dwie asymetryczne opcje walutowe wystawiane przez bank i klienta, których opłaty (premie) 
były równe i wzajemnie się znosiły, pomimo różnych nominałów obu opcji, znacząco wyższych dla 
opcji wystawianych przez klienta, narażających go na ryzyko dodatkowo wyższych strat. Część 
produktów oferowana była w wariancie extendible TARN20, a więc samoprzedłużającego się ciągu 
opcji, w którym rozliczenie każdej z nich zależy od wyniku rozliczenia poprzedniej. Banki ograniczały 
możliwą wypłatę klienta, wystawiając go na nieograniczone ryzyko. Struktury opcyjne w Unii Euro-
pejskiej są instrumentem rynku międzybankowego i nie są oferowane przedsiębiorcom niefinanso-
wym. Nie były im oferowane w Polsce ani przed, ani po 2008 r.
 Wystawcą opcji walutowych dla polskich banków były globalne banki inwestycyjne. Cyto-
wani w mediach maklerzy walutowi sugerują, że to z ich strony wyszła inicjatywa zaoferowania 
latem 2008 r. klientom polskich banków opcyjnych produktów strukturyzowanych, co wskazuje na 
prawdopodobieństwo oddziaływania przez nie na zmianę trendu kursu polskiej waluty. Banki inwe-
stycyjne miały przewagę informacyjną dotyczącą sytuacji sektora finansowego, posiadając prze-
słanki do nadchodzącego wycofania się inwestorów zagranicznych z krajów rozwijających się, co 
prowadziłoby do spadku kursu polskiej waluty. Ponadto same banki miały możliwość wycofania 
ulokowanych w Polsce środków po upłynnieniu posiadanych na polskim rynku walorów oraz m.in. 
wypłaty dywidendy z zysków polskich oddziałów do spółek matek. Na początku 2009 r. do manipu-
lowania kursem złotówki, forinta i korony czeskiej “przyznał się” Goldman Sachs. Do 2015 r. władze 
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USA i państw europejskich ukarały praktycznie wszystkie zachodnie banki inwestycyjne (w tym JPMor-
gan Chase, Goldman Sachs, Citigroup, Barclays, Royal Bank of Scotland, UBS AG) grzywnami, przekracza-
jącymi 10 mld dolarów za manipulowanie rynkami finansowymi. 

Aspekt prawny

 Proceder oferowania opcyjnych produktów strukturyzowanych możliwy był ze względu na 
opóźnienie implementacji unijnej dyrektywy 2004/39/EC MiFID (Markets in Financial Instruments Directi-
ve) z 21 kwietnia 2004 r. Termin wdrożenia dyrektywy został określony na 31 stycznia 2007 r. a wejścia 
przepisów w życie na 1 listopada 2007 r. Polska ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o ob-
rocie instrumentami finansowymi wprowadzająca przepisy dyrektywy w zasadniczej części weszła w 
życie dopiero 21 października 2009 r. (a więc dwa lata po terminie), a w całości 6 marca 2011 r. Opóźnienie 
przyjęcia przepisów wynikało zarówno z nieprawidłowości w organizacji pracy Ministerstwa Finansów, 
skrócenia kadencji Sejmu, oraz dołączenia do ustawy implementującej odrębnych przepisów, które zo-
stały zaskarżone przez Prezydenta i uznane za niezgodne z Konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny.
 Przepisy dyrektywy ograniczyły możliwość oferowania produktów o wysokim ryzyku grupom 
klientów, których wiedza, doświadczenie, znajomość rynku i gotowość do podejmowania ryzyka nie pre-
destynowały do ich zakupu.

Reakcja państwa

 Gwałtowny spadek wartości złotówki zagroził przekroczeniem konstytucyjnego limitu zadłuże-
nia państwa liczonego zgodnie z dotychczasową metodologią według kursu z końca 2008 r., co doprowa-
dziło do zmiany sposobu obliczania poziomu zadłużenia na oparty o kurs średnioroczny oraz umorzenia 
zadłużenia w postaci obligacji skarbu państwa zgromadzonych przez Otwarte Fundusze Emerytal-
nUstawodawca nie podjął działań ani w stosunku do rynku finansowego, ani przedsiębiorstw, które 
padły ofiarą opcyjnych produktów strukturyzowanych. Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt 
ustawy o zapobieżeniu skutkom społeczno-gospodarczym związanym z wprowadzeniem do obrotu 
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gospodarczego niektórych złożonych instrumentów pochodnych, który na posiedzeniu Komitetu Rady 
Ministrów 17 lutego 2019 r. nie został rekomendowany Radzie Ministrów do przyjęcia. Poselski projekt 
ustawy złożył w Sejmie również klub Prawa i Sprawiedliwości.
 Instytucje nadzoru rynku nie podjęły żadnych działań w stosunku do banków oferujących 
opcyjne produkty strukturyzowane. KNF w piśmie z 07.01.2008 r. pt. „Zasady postępowania Urzędu KNF 
stosowane po 1 listopada 2007 r. w sytuacji braku implementacji Dyrektyw MiFID I i MiFID II” zalecał 
bezpośrednią implementację przepisów dyrektywy przez podmioty rynku kapitałowego pomimo bra-
ku terminowego wdrożenia ich do polskiego porządku prawnego. Niektóre firmy samodzielnie dokonały 
zmian w swoich regulaminach usług.
 Instytucje wymiaru sprawiedliwości rozstrzygały spory z powództwa cywilnego (odpowiedzial-
ność odszkodowawcza) poszkodowanych przedsiębiorstw wobec banków, orzekając zazwyczaj na ko-
rzyść banków. Sądy unieważaniały transakcje opcyjne z powodu ogólnego naruszenia zasad współżycia 
społecznego, braku ekwiwalentności, braku informacji o ryzykach, wprowadzającego w błąd zredago-
wania przez bank potwierdzenia warunków transakcji. Polskie sądy mają obowiązek wykładni prawa 
krajowego dotyczącego ochrony przedsiębiorstw niefinansowych zgodnie z prawem unijnym, a więc 
przede wszystkim zgodnie z dyrektywą MiFID, jednak zazwyczaj uznawały przedsiębiorców niefinanso-
wych za profesjonalnych uczestników obrotu instrumentami finansowymi oferowanymi na rynku mię-
dzybankowym. Część klientów nie mogła złożyć powództwa ze względu na zawarte w umowach klau-
zule arbitrażowe, poddające ewentualne spory pod rozstrzygnięcie przez Sąd Arbitrażowy przy Związku 
Banków Polskich, uniemożliwiając tym samym dochodzenie roszczeń przed sądami powszechnymi. 
Część klientów zaakceptowała konwersję wymagalnego zobowiązania na rzecz banków (dochodzonego 
na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego) na długoterminowy kredyt, zobowiązując się przy tym 
do akceptacji wyliczenia dokonanego przez bank i nie kwestionowania go w przyszłości.

Wysokość strat

 Według danych GUS w IV kwartale 2008 r. przedsiębiorstwa niefinansowe na działalności fi-
nansowej poniosły 17,14 mld zł strat, a w I kwartale 2009 r. dalsze 10,2 mld zł strat. Według wstępnych 
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wyliczeń KNF produktom strukturyzowanym opartym na opcjach walutowych przypisać można 15-16 
mld zł z poniesionych w latach 2008-2009 strat przedsiębiorstw niefinansowych. W marcu 2009 r. KNF 
zredukował ten szacunek do 9 mld zł. Szacuje się, że poszkodowanych zostało ok. 20 tys. firm.

Beneficjenci

 Proceder przyniósł korzyści zagranicznym bankom inwestycyjnym (JPMorgan Chase, Citigroup, 
Goldman Sachs) wystawiającym opcje walutowe na rynku międzybankowym oraz polskim bankom wy-
stępującym jako pośrednicy wobec swoich klientów: Pekao, Bank Millennium, Raiffeisen Bank Polska, BRE 
Bank (obecnie mBank), Fortis Bank Polska (obecnie BNP Paribas), Bank Handlowy w Warszawie (działa-
jący pod marką Citi Handlowy), Kredyt Bank oraz ING Bank Śląski.
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Case study: Amber Gold

 Amber Gold sp. z o.o. została zarejestrowana 27 stycznia 2009 r. przez drobnego przestępcę, 
Marcina Plichtę. Oferowała klientom wysokie oprocentowanie (od 6 do 16,5% w skali roku) inwestycji 
w złoto i inne kruszce. W trakcie swojej działalności, spółka przejęła większość udziałów w liniach 
lotniczych Jet Air, OLT Germany i Yes Airways, z połączenia których pod koniec 2011 r. powstały linie 
OLT Express. Amber Gold ogłosiła upadłość 13 sierpnia 2012 r. Na przestrzeni niemal trzech lat spółka 
zgromadziła ok. 851 mln zł depozytów od ok. 19 tys. klientów. Model działania spółki spełniał kry-
teria kwalifikacji jej jako klasyczny schemat Ponziego (piramida finansowa). Spółka nie prowadziła 
rentownej działalności operacyjnej, a ekspansję, koszty operacyjne oraz wypłaty na rzecz klientów 
realizowała z wpłat kolejnych klientów. 

Aspekt prawny

 W momencie rejestracji spółki, Marcin Plichta był osobą siedmiokrotnie karaną za przestęp-
stwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów. Jego status prawny jako osoby karanej prawo-
mocnym wyrokiem sądu był sprzeczny z wymogiem niekaralności zawartym w art. 18 §2 Kodeksu 
spółek handlowych. Rejestracja spółki przez osobę karaną możliwa była na skutek braku systemo-
wego rozwiązania umożliwiającego wymianę informacji pomiędzy Krajowym Rejestrem Karnym 
a Krajowym Rejestrem Sądowym. Istnienie wspomnianej luki prawnej zostało w 2010 r. zidentyfi-
kowane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i zasygnalizowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych 
i koordynatorowi służb specjalnych Jackowi Cichockiemu, a następnie Ministrowi Sprawiedliwości 
– Krzysztofowi Kwiatkowskiemu. Stosowna procedura legislacyjna została jednak wszczęta dopiero 
we wrześniu 2012 r., tj. miesiąc po ogłoszeniu upadłości przez Amber Gold sp. z o.o. 

Reakcja państwa

 W grudniu 2009 r. Komisja Nadzoru Finansowego złożyła do prokuratury zawiadomienie 
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o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na prowadzeniu przez spółkę Amber Gold czynno-
ści bankowych bez zezwolenia, w szczególności przyjmowania środków pieniężnych w celu obciążania 
ich ryzykiem. W tym samym miesiącu KNF umieściła firmę na listę ostrzeżeń publicznych. Pomimo, 
że Amber Gold nie podlegała nadzorowi KNF, jej zarząd podejmował w kolejnych latach konsekwentne 
działania w celu zainicjowania stosownych działań przez właściwe organy państwa.
 Największych nieprawidłowości i zaniedbań dopuściła się Prokuratura Rejonowa Gdańsk-
-Wrzeszcz w Gdańsku, która odmawiała wszczęcia, a następnie umarzała postępowanie oraz Prokura-
tura Okręgowa w Gdańsku jako organ bezpośredniego nadzoru wobec Prokuratury Rejonowej.
 Ustawodawca nie podjął innych działań legislacyjnych poza umożliwieniem przepływu informa-
cji pomiędzy Krajowym Rejestrem Karnym a Krajowym Rejestrem Sądowym. Sejm 19 lipca 2016 r. po-
wołał Sejmową Komisję Śledczą do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji pu-
blicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold. Zwrócić uwagę należy również 
na zaniedbania i brak stosownego działania kuratora sądowego z Sądu Rejonowego w Gdańsku, prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta i służb specjalnych: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 
 Amber Gold sp. z o.o. nie regulowała zobowiązań publicznoprawnych, nie ponosząc z tego tytułu 
jakichkolwiek konsekwencji, co świadczy o braku odpowiedniego nadzoru Ministra Finansów nad Gene-
ralnym Inspektoratem Kontroli Skarbowej i Generalnym Inspektoratem Informacji Finansowej w latach 
2009-2012. Marcin i Katarzyna Plichta zostali 16 października 2019 roku skazani przez Sąd Okręgowy 
w Gdańsku na kary odpowiednio 15 lat i 12,5 roku pozbawienia wolności. Wyrok w tej sprawie nie jest 
prawomocny. Organy ścigania nie wykryły mocodawców piramidy finansowej ani nie zdołały dotrzeć do 
wyprowadzonych z niej środków finansowych.

Wysokość strat

 W wyniku działania piramidy finansowej poszkodowanych zostało ponad 18 tys. klientów na 
kwotę 584,5 mln zł, z których 12,2 tys. złożyło roszczenia i otrzymało prawie 70 mln zł z kwoty odzyska-
nej przez syndyka masy upadłościowej.
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Beneficjenci

 Materiał dowodowy zgromadzony przez Sejmową Komisję Śledczą pozwala postawić tezę, 
że Marcin i Katarzyna Plichta działali na zlecenie osób trzecich jako tzw. „słupy”. Świadczy o tym sy-
tuacja finansowa Marcina P., który w momencie złożenia wniosku do KRS o rejestrację Amber Gold 
sp. z o.o. tj. 15 stycznia 2009 borykał się z problemami natury finansowej (problemy z zapłatą zale-
głych środków karnych, grzywien i kosztów sądowych). Mimo to spółka Amber Gold była w stanie 
pokryć koszty notarialne, sądowe, koszty utrzymania lokalu i pracowników, obsługę prawną, koszty 
marketingowe etc. Wiceprzewodniczący KNF, Wojciech Kwaśniak, sugerował przed komisją śledczą, 
że za założeniem i działalnością spółki mogły stać osoby wymienione w “Raporcie o działaniach 
żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania 
w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego...”, które wprowadzały w Polsce pierwsze pira-
midy finansowe na początku lat 90-tych.
 Beneficjentami środków uzyskanych w wyniku działań przestępczych byli zbywający 
udziały w liniach lotniczych Jet Air (Krzysztof Wicherek, 10 mln zł), OLT Germany, Yes Airways oraz 
spółka FRL Capital Ltd. powiązana z piramidą finansową Finroyal założoną przez Andrzeja K., na kon-
to której bez zawarcia pisemnej umowy przelano kwotę 1,2 mln zł. Na uruchomienie linii lotniczych 
OLT Express spółka przeznaczyła łącznie ok. 300 mln zł.
 Marcin Plichta zeznał przed Sejmową Komisją Śledczą, że w ciągu całego okresu działalno-
ści Amber Gold zarobił ok. 20 mln zł, część z tej kwoty lokując w zakupionych przez siebie nierucho-
mościach. 
 Wypłatę środków wraz z należnymi odsetkami (średnio 16,6% przy różnych okresach inwe-
stycji) otrzymali pierwsi klienci spółki, których tożsamość i powiązania z gdańskim układem powią-
zań przestępczo-politycznych pozostają przedmiotem spekulacji. 3,7 tys. osób wzięło z Amber Gold 
pożyczki na łączną kwotę 30 mln zł.
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Instytucje nadzoru rynku
 
 Nadzór nad polskim rynkiem finansowym sprawowany jest na trzech poziomach. Nadzór makro-
ostrożnościowy, służący zapewnieniu stabilności całego systemu finansowego, spoczywa w rękach Na-
rodowego Banku Polskiego. Komisja Nadzoru Finansowego w ramach nadzoru zintegrowanego zapewnia 
nadzór mikroostrożnościowy, polegający na ocenie stabilności poszczególnych podmiotów działających na 
rynku oraz zapewnia ochronę konsumentów na rynku finansowym (wraz z UOKiK oraz Rzecznikiem Finan-
sowym)21.
 Konsolidacja nadzoru nad poszczególnymi sektorami rynku finansowego w Komisji Nadzoru Finan-
sowego odbywała się w ramach kolejnych zmian ustawowych. Pierwotnie nadzór bankowy był sprawo-
wany przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, a następnie przez Komisję Nadzoru Bankowego, a nadzór 
nad rynkiem kapitałowym sprawowany był przez Komisję Papierów Wartościowych, która od 1997 roku 
funkcjonowała pod nazwą Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
 Komisja Nadzoru Finansowego funkcjonuje w swojej obecnej postaci od 2006 r. Jej podstawowym 
zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wszystkimi wskazanymi w ustawie sektorami rynku finanso-
wego, w tym nad rynkiem kapitałowym. Ponadto Komisja ma za zadanie podejmować działania służące 
prawidłowemu funkcjonowaniu tego rynku, służące rozwojowi rynku oraz jego konkurencyjności, a także 
podejmować działania edukacyjne i informacyjne w zakresie funkcjonowania nadzorowanego przez nią 
rynku. Komisja bierze udział w procesie przygotowywania projektów aktów prawnych regulujących funk-
cjonowanie rynków podległych jej nadzorowi, a także przy pomocy działającego przy niej Sądu Polubowne-
go zapewnia możliwość polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku.
 Komisja Nadzoru Finansowego w zakresie swoich kompetencji posiada również uprawnienia do 
działania na rzecz ochrony konsumentów na rynku usług finansowych. Komisja może podejmować sze-
reg działań nadzorczych wobec podmiotów funkcjonujących na rynku finansowym, takich jak kierowanie 
zaleceń, rekomendacji lub wytycznych, nakładanie przewidzianych w przepisach prawa kar finansowych, 
a także cofanie zezwoleń na prowadzenie określonej działalności. Działania nadzorcze Komisji mogą być 
inicjowane poprzez przekazanie informacji o zaistniałych nieprawidłowościach przez uczestników rynku. 
 Kompetencje w zakresie ochrony konsumentów na rynku finansowym posiada także Prezes Urzę-

55



du Ochrony Konkurencji i Konsumenta, który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym 
w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów. Może on wszczynać i prowadzić postępowania w spra-
wach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, a także w sprawach praktyk naruszających 
zbiorowe interesy konsumentów. Może także zakazywać stosowania praktyk uznanych za naruszające 
zbiorowe interesy konsumentów oraz nakładać kary finansowe na przedsiębiorców, którzy takie praktyki 
stosują. Podobnie jak w przypadku KNF konsumenci mają również możliwość składania skarg i zawiado-
mień do UOKiK, które mogą stać się podstawą do wszczęcia przez Prezesa UOKiK postępowania w danej 
sprawie. 
 Kolejnym urzędem, występującym w interesie klientów jest Rzecznik Finansowy, który posiada 
uprawnienia do rozpatrywania wniosków w indywidualnych sprawach w przypadku nieuwzględnienia 
roszczeń klienta przez podmiot rynku finansowego w trybie rozpatrywania reklamacji lub w przypadku nie-
wykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą klienta. W przypadku stwier-
dzenia naruszeń, Rzecznik może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną w wysokości do 100 000 zł. 
Konsumenci mogą również szukać pomocy u miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub w 
finansowanych przez budżet państwa organizacjach konsumenckich, a także korzystać z arbitrażu Sądu 
Polubownego działającego przy KNF. Ponadto, w przypadku podmiotów zagranicznych możliwe jest skła-
danie skarg na działalność tychże instytucji do odpowiednich organów unijnych, takich jak Europejski Urząd 
Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) czy Europejski Urząd Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych (ESMA).
 Częstotliwość występowania nadużyć na polskim rynku finansowym wynika po części z nie-
doskonałości instrumentarium, w jakie wyposażone są KNF i UOKiK, ale również nieprawidłowości w ich 
działalności. Kolejne afery finansowe czy dopuszczanie do obrotu toksycznych instrumentów finansowych 
stanowią znakomite studia przypadków, z których mogłyby zostać wyciągnięte wnioski dla zwiększenia 
skuteczności instytucji nadzoru rynku. W przekonaniu autorów niniejszego raportu w procesie wniosko-
wania zachowywana jest wciąż zbyt daleko idąca zachowawczość, która nie pozwala formułować daleko 
idących projektów sanacji.
 25 października 2019 r. Rada Ministrów przyjęła w formie uchwały Strategię Rozwoju Rynku Kapi-
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tałowego22 (dalej SRRK, Strategia). Strategia została przygotowana we współpracy z Europejskim Bankiem 
Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Jest kompleksowym dokumentem zawierającym ocenę bieżącej kondycji pol-
skiego rynku kapitałowego, jego poszczególnych segmentów i propozycje rozwiązań problemów podnoszo-
nych przez interesariuszy podczas konsultacji.
 Strategia zawiera liczne zalecenia dotyczące działalności operacyjnej KNF: zwraca uwagę na zmia-
ny wynikające z samodzielności finansowej Komisji, zaleca przygotowanie szablonów wymaganych do-
kumentów, jasne określenie maksymalnych terminów wymaganych na przeprowadzenie analizy doku-
mentów i ich rozpatrzenia przez Urząd, zaleca przyjęcie strategii operacyjnej, dotyczącej m. in. obszarów 
działalności wymagających poprawy zdolności operacyjnej, sposobów wdrożenia i stosowania nowych 
technologii, czy też sposobów skutecznego wykorzystywania środków finansowych i określenia kryteriów 
stosowanych do oceny realizacji zadań ustawowych. 
 Zalecane jest zapewnienie przejrzystości nadzoru poprzez regularne publikowanie wytycznych, 
okresowych analiz rozwoju rynku oraz dokumentów o charakterze Q&A. Takie działania miałyby prowadzić 
do stopniowego eliminowania wszelkich niejasności interpretacyjnych interesariuszy. Oprócz tego Komisja 
powinna przyjąć proporcjonalne i oparte na analizie ryzyka podejście przy nakładaniu obciążeń lub ograni-
czeń na uczestników rynku z uwzględnieniem korzyści płynących z takich działań dla całego sektora, a tak-
że prezentować bardziej proaktywne podejście do nadzoru nad instytucjami finansowymi w celu zapobie-
gania nadużyciom lub niewłaściwemu funkcjonowaniu rynku finansowego, zamiast podejmować działania 
post factum.
 Następnym postulatem zawartym w Strategii są zmiany w zakresie przepisów regulujących po-
stępowania prowadzone przez KNF. Zdaniem autorów, niezbędne dla zwiększenia efektywności postępowań 
jest stworzenie nowego rodzaju postępowania, w pewnym stopniu niezależnego od regulacji zawartych w 
KPA. Zmiana ta miałaby pozwolić m. in. na modyfikacje usprawniające kontakt instytucji rynku finansowego 
z organem nadzoru, takie jak: wprowadzenie pełnej komunikacji elektronicznej, dopuszczenie w szerokim 
wymiarze używania języka angielskiego, skrócenie terminów wydawania decyzji czy wprowadzenie edycji 
dokumentów w trybie on-line. 

22 Uchwała nr 114 Rady Ministrów z dnia 1 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego 
(M.P. 2019, poz. 1027)
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 W Strategii przedstawionych został także szereg postulatów, nie dotyczących bezpośrednio Komisji 
Nadzoru Finansowego i jej funkcjonowania ale szerzej ogólnych zasad mających na celu ochronę inwe-
storów na rynku kapitałowym. Jednym z takich postulatów jest stworzenie sądów specjalizujących się 
w sprawach dotyczących rynku finansowego. Powołanie takich sądów byłoby wskazane ze względu na 
złożoność prawa rynku finansowego i obowiązujących na nim praktyk. Dodatkowo jak wskazują autorzy 
Strategii, sądy takie funkcjonują w wielu państwach Unii Europejskiej. Wraz z wprowadzeniem tego rodzaju 
sądów, w dalszym ciągu kontynuowany powinien być proces specjalizacji poszczególnych prokuratur w 
zakresie spraw dotyczących rynku kapitałowego23. 
 Autorzy Strategii zalecają wprowadzenie obowiązku nagrywania rozmów w przypadku świad-
czenia usługi zarządzania portfelem i usługi doradztwa inwestycyjnego. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o 
zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw nałożyła na firmy 
inwestycyjne obowiązek nagrywania rozmów telefonicznych i zapisywania korespondencji elektronicznej, 
dotyczącej świadczenia usług związanych z przyjmowaniem i przekazywaniem zleceń nabycia lub zbycia 
instrumentów finansowych. Obowiązek ten nie został jednak rozciągnięty na usługi zarządzania portfela-
mi, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz usługa doradztwa 
inwestycyjnego. Brak takiego obowiązku utrudnia inwestorom dochodzenie późniejszych roszczeń odszko-
dowawczych, zaś Komisji Nadzoru Finansowego nadzór nad dochowywaniem wymaganych standardów 
świadczenia usług przez pracowników firm inwestycyjnych oraz samym przedsiębiorstwom finansowym 
właściwe przeprowadzanie procesów reklamacyjnych. Jak zwracają uwagę autorzy Strategii, wprowadze-
nie takiego rozwiązania byłoby w pełni zgodne z przepisami unijnymi regulującymi obrót instrumentami 
finansowymi, w szczególności z art. 16 ust. 7 dyrektywy MiFID II, który wskazuje, że obowiązkiem nagrywa-
nia rozmów objęte są przynajmniej transakcje przeprowadzone w ramach zawierania transakcji na własny 
rachunek oraz świadczenia usług wynikających ze zleceń klientów, związanych z przyjmowaniem, przeka-
zywaniem oraz wykonywaniem zleceń klientów.

23 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 1 września 2016 r. w sprawie określenia właściwości 
Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawach o poszczególne rodzaje przestępstw niezależnie od ich popełnienia (Dz. U. 
poz. 1484), prokuratura ta stała się prokuraturą posiadającą wyłączną właściwość do prowadzenia postępowań dotyczących 
szeroko pojętego rynku kapitałowego.
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Rekomendacje 
dla nadzoru rynku oraz instytucji ochrony konsumenta

 Rekomendowane jest istotne podniesienie znaczenia i skuteczności ostrzeżeń wydawanych 
przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz Przewodniczącego Komisji Nadzoru Fi-
nansowego poprzez zobowiązanie firm, wobec których wszczęte zostało postępowanie o naruszanie 
zbiorowych interesów konsumentów bądź o prowadzenie działalności bez stosownego zezwolenia do 
powiadomienia dotychczasowych i nowych klientów o tym fakcie. Informacja taka powinna zostać 
przekazana w tej samej formie, w jakiej z klientem została zawarta umowa, aby uniknąć ryzyka ukry-
wania jej wśród innych przekazów informacyjnych. UOKiK i KNF powinny otrzymać możliwość genero-
wania i zatwierdzania treści komunikatu, jaki zostanie przekazany przez przedsiębiorcę jego klientom.

 Rekomendowane jest objęcie wszystkich sektorów rynku finansowego (m.in. kantorów inter-
netowych oraz giełd kryptowalut) nadzorem instytucji publicznych. Ustawowa definicja zakresu pod-
miotowego podległości nadzorowi KNF nie powinna być enumeratywna, ale otwarta na wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące działalność finansową (również nowe modele biznesowe oraz oparte na 
nowych technologiach). Nadzorca rynku powinien uzyskać możliwość wstrzymania działalności przed-
siębiorstwa, który prowadzi działalność bez stosownego zezwolenia do czasu uzyskania przez niego 
tegoż zezwolenia. W przypadku gdy Komisja Nadzoru Finansowego uznana zostałaby za niezdolną do 
objęcia nadzorem całego sektora finansowego, należy rozważyć rozdzielenie nadzoru bankowego od 
pozostałych sektorów rynku finansowego. Rozwiązaniem na którym można byłoby się w takim przy-
padku wzorować jest system funkcjonujący w Wielkiej Brytanii, gdzie od 2013 r. istnieją dwie odrębne 
instytucje nadzorcze. Prudential Regulation Authority, podlegająca bezpośrednio Bankowi Anglii, zajmu-
jąca się nadzorem bankowym oraz Financial Conduct Authority będąca instytucją nadzorującą pozo-
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stałe sektory rynku finansowego24. Należy przy tym mieć świadomość, że samo skupienie lub rozpro-
szenie kompetencji nie stanowi o sile i efektywności nadzoru. Zarówno model nadzoru zintegrowanego 
jak i rozdzielonego mają swoje pozytywne i negatywne strony. Ewentualna zmiana w tym zakresie 
powinna być poprzedzona gruntowną analizą, a decyzja co do przyszłego kształtu skonsultowana moż-
liwie szeroko. W ramach ewentualnej zmiany modelu systemu nadzoru, można także zastanowić się 
nad zwiększeniem udziału przedstawicieli samego rynku w organach nadzoru. Tutaj również interesu-
jącym rozwiązaniem może być model brytyjski, który cechuje się dość mocno rynkowym (prorozwo-
jowym) podejściem do samego rynku. Financial Conduct Authority pełni nie tylko funkcje kontrolne, ale 
prezentuje bardziej biznesowe podejście do samego rynku, dbając o jego rozwój. Warto zwrócić uwagę, 
że wdrożenie tego rodzaju podejścia byłoby realizacją postulatów zawartych przez Radę Ministrów w 
Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego z 2019 r.

 Należy powiązać częstotliwość skarg zgłaszanych przez klientów instytucji finansowych do RF, 
UOKiK, KNF z obligatoryjnością przeprowadzenia kontroli KNF i UOKiK w instytucjach, na które wpływa 
najwięcej skarg w proporcji do liczby ich klientów.

 Rekomendowane jest dopuszczenie możliwości oferowania polskim klientom niskokosztowych, 
pasywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych notowanych na rynkach zagranicznych. W szcze-
gólności wskazane jest umożliwienie oferowania przejrzystych, wystandaryzowanych ETF-ów (Ex-
change Traded Funds), charakteryzujących się niskimi kosztami obsługi. Aktualnie w Polsce nie można 
ich aktywnie oferować ze względu na proceduralne ograniczenia notyfikacji, wynikające problemów 
z zatwierdzeniem tłumaczenia dokumentów typu KIID (Kluczowe Informacje dla Inwestorów). W Polsce 
ETF-y traktowane są jak fundusze inwestycyjne i w procesie notyfikacji emitent proszony jest o przed-
stawienie listy uczestników jednostki. Jest to naturalnie niemożliwe, gdyż certyfikaty inwestycyjne 

24  M. Bitner, M. Bukowski, K. Pastor, „Wiatr w żagle. Obywatelska strategia rozwoju rynku kapitałowego”, Warszawa 2016, s. 
64.
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ETF-ów oferowane są na giełdzie na podobnej zasadzie jak akcje spółek. W przypadku Wielkiej Brytanii 
umożliwienie oferowania tanich instrumentów skutkowało istotną obniżką kosztów instytucji finanso-
wych oraz podniesieniem jakości świadczonych usług25. 

 Zalecane jest stworzenie przez nadzorcę rynku ogólnodostępnej, agregacyjnej bazy danych do-
tyczącej tzw. negative news, związanych z przeszłością przedsiębiorstw i osób nimi zarządzających 
w celu ułatwienia ustalania poziomu ryzyka oraz piętnowania patologii na rynkach finansowych. Wów-
czas nawet osoby fizyczne mogłyby poczuć się pewniej, wiedzieć czego i kogo unikać, uczyć się na 
popełnionych przez innych błędach, przestępstwach, stratach wizerunkowych. Pewnym punktem od-
niesienia może być zawartość bazy danych o zarejestrowanych przedsiębiorcach i przedsiębiorstwach 
brytyjskiego Companies House. Brytyjski FCA czy niemiecki BaFin to modelowe przykłady tego, jakie 
informacje powinny zawierać strony internetowe regulatorów. Należy dążyć do stanu, w którym koszt 
utraty reputacji będzie wyższy od zysku, wynikającego z podjęcia działania niezgodnego ze standardami 
etycznymi.

 Rekomendowana jest intensyfikacja współpracy pomiędzy różnymi instytucjami posiadający-
mi kompetencje w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym, ochrony konsumentów czy w zakresie 
przeciwdziałania i ścigania przestępstw. Zarówno przebieg afery Amber Gold jak i afery GetBack uwypu-
kliły braki w komunikacji pomiędzy różnymi służbami i instytucjami, które powinny ściśle współpraco-
wać w celu jak najskuteczniejszego sprawowania swoich funkcji. Pewne z braków wynikają z konstruk-
cji przepisów i wymagają zmian legislacyjnych. Przykładem mogą być regulacje zawarte w przepisach 
Kodeksu postępowania karnego, które uniemożliwiają prokuraturze przekazywanie do KNF informacji ze-
branych w toku postępowania przygotowawczego, który znajomość umożliwiłaby Komisji sprawniejsze 
podejmowanie działań nadzorczych. W większości przypadków problemy z komunikacją nie wynikają 
jednak z braków w przepisach, a jedynie z nienależytej współpracy pomiędzy instytucjami w ramach 
posiadanych uprawnień. Podczas roboczego spotkania z przedstawicielami branży, które poprzedziło 
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sporządzenie niniejszego raportu, zwracali oni dość dobitnie uwagę na to, że w zasadzie wszelkie nie-
zbędne instrumenty do sprawowania skutecznego nadzoru i karania za działania niezgodne z prawem 
już istnieją i ich wykorzystanie jest niewystarczające właśnie ze względu na braki we wspólnym koor-
dynowaniu działań, bądź wynikają one po prostu z błędów i zaniedbań pracowników instytucji, a także 
braków finansowych bądź kadrowych. Wspomniane wyżej instytucje borykają się z klasycznymi proble-
mami jakie dotykają organy i urzędy publiczne w Polsce, w szczególności podlegają niedostatecznemu 
nadzorowi ze strony organów wyższego rzędu, które przyzwalają na niską jakość prowadzonych dzia-
łań.

 Nadzór rynku powinien wspierać transformacje struktury właścicielskiej przedsiębiorstw finan-
sowych w kierunku gwarantującym prowadzenie działalności zgodnej z prawem i przyjętymi standar-
dami (w szczególności w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terrory-
zmu), lecz również w zakresie respektowania interesów klientów i budowania zaufania do rynku.
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Podsumowanie: Jak przywrócić zaufanie do rynku?
 
 Popularna anegdota, że polska gospodarka znajduje się w stanie permanentnego kryzysu 
jest prawdziwa w odniesieniu do zaufania na rynku finansowym. Mamy do czynienia ze stałym 
kryzysem zaufania, który utwierdzany jest przez nagłaśnianie przez media kolejnych schematów 
biznesowo-przestępczych, wobec których instytucje nadzoru okazują się bezradne. Niskie zaufanie 
Polaków do rynku finansowego jest pochodną rzeczywistych wydarzeń i zjawisk, jakie na prze-
strzeni ostatnich 30 lat miały miejsce na polskim rynku. Złe praktyki stosowały zarówno instytucje 
finansowe podlegających nadzorowi (polisolokaty, SKOK Wołomin, GetBack, zerokosztowe struktury 
opcyjne), jak i działające poza nadzorem (Amber Gold, Finroyal, DasCoin). Aby przywrócić nadszarp-
nięte przez powyższe schematy zaufanie potencjalnych inwestorów, z rynku finansowego musi 
zostać wyeliminowane ryzyko nie wynikające z jego istoty (zmienności cen). Jest to rola regulatora 
rynku, ustawodawcy i nadzorcy w zakresie funkcji prewencyjnej oraz wymiaru sprawiedliwości i or-
ganów ścigania w zakresie funkcji represyjnej, ale jak wskazujemy w niniejszym raporcie również 
samych instytucji finansowych poprzez skuteczniejszą ochronę interesów swoich klientów.
 Straty generowane przez nadużycia i nieprawidłowości nieuczciwych uczestników rynku 
rozlewają się na cały rynek i dotykają wszystkich inwestorów, firm notowanych na giełdzie oraz 
samych instytucji finansowych. Podwyższone ryzyko i wysoka zmienność na rynku zniechęca-
ją szczególnie inwestorów nieprofesjonalnych, którzy, wobec ograniczonej wiedzy, łatwo ulegają 
perswazyjności przekazów reklamowych i namowie nieuczciwych sprzedawców instrumentów fi-
nansowych. Skutkiem wycofania się Polaków z bardziej aktywnego inwestowania jest zamrożenie 
środków w gotówce i na lokatach bankowych, co generuje dla oszczędzających koszt utraconych 
korzyści w łącznej wysokości około 10 mld zł rocznie (według szacunków Polskiego Funduszu Roz-
woju).
 Globalną reakcją na kryzys finansowy 2007-2009 było ograniczenie swobody działalności 
przedsiębiorstw działających na rynku regulowanym (również w Polsce np. poprzez utrudnienie 
prywatnych emisji obligacji po aferze GetBack). Szczególnie w Polsce zaniedbano jednak rozszerze-
nie zakresu nadzoru na przedsiębiorstwa prowadzące działalność w nowych obszarach, powsta-
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jących wraz z rozwojem technologii. Katalog podmiotów podlegających nadzorowi skonstruowany 
jest enumeratywnie, co skutkuje unikaniem odpowiedzialności przez organy państwa. Wciąż bra-
kuje w Polsce narzędzi wymuszających reakcję poczuwającego się do działania organu państwa, 
skutkującą wyposażeniem klientów w pełną informację o prowadzonej przez przedsiębiorcę dzia-
łalności bądź wręcz wstrzymaniem tej działalności do czasu potwierdzenia jej zgodności z prawem 
i interesem klientów. Procedura prawa karnego jest w tym przypadku najmniej skuteczną, a sto-
sowna reakcja powinna następować po stronie organów nadzoru rynku.
 Z kolei organy ścigania powinny podejmować działania natychmiast po uzyskaniu od wy-
specjalizowanych instytucji nadzoru rynku opracowanych merytorycznie materiałów, pozwalają-
cych na postawienie zarzutów i skierowanie do sądu aktu oskarżenia. Przyporządkowanie kom-
petencji śledczych prokuratorom bez możliwości posługiwania się wiedzą pracowników KNF, przy 
fatalnej organizacji pracy biegłych, skutkuje rozciąganiem czasu trwania postępowań na wiele lat, 
a niekiedy wręcz niską skutecznością ścigania uciążliwych społecznie przestępstw.
 Niemniej istotną rolę do odegrania mają same przedsiębiorstwa finansowe, które w ramach 
działalności compliance, komitetów audytu i stosowania Kodeksów Dobrych Praktyk powinny gwa-
rantować respektowanie interesów swoich klientów. Należy dążyć do minimalizowania roli zmien-
nego czynnika wynagrodzeń sprzedawców produktów finansowych. Istotne zredukowanie barier 
dla profesjonalizacji rynku może nastąpić poprzez zmniejszenie proporcji kosztów własnych fundu-
szy inwestycyjnych w relacji do wielkości aktywów zgromadzonych w portfelu, do którego przy-
czyniłaby się internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw.
 Korzystając z dotychczasowych doświadczeń, których część zaprezentowaliśmy w niniej-
szym raporcie możemy stworzyć system instytucjonalno-prawny ograniczający częstotliwość wy-
stępowania schematów biznesowo-przestępczych wymierzonych w interesy klientów. Jesteśmy 
przekonani, że Polska nie będzie w stanie odpowiedzieć na wyzwania rozwoju gospodarczego nad-
chodzącej dekady bez odbudowy zaufania do rynku finansowego. Siła Giełdy Papierów Wartościo-
wych w Warszawie będzie miała nie tylko symboliczne, ale przede wszystkim realne znaczenie dla 
zapewnienia ciągłości struktury właścicielskiej w procesie sukcesji polskich firm rodzinnych. Uwa-
żamy, że nie stać nas na dalsze trwonienie zaufania Polaków do rynku finansowego oraz państwa, 
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jako strażnika jego bezpieczeństwa i efektywności. Dlatego Rada Ministrów powinna postawić przed 
instytucjami nadzoru rynku zadanie wdrożenia w życie wizji „zero oszustw finansowych”, stawia-
jąc wobec nich ambitne oczekiwania i wyposażając je w zasoby do szybkiego oraz skutecznego 
zwalczania przestępstw finansowych. Odbudowa niezbędnego poziomu zaufania wymaga odważ-
nych reform, dla których wizja „zero oszustw finansowych” może być właściwym drogowskazem, 
a współpraca z zachodnimi regulatorami rynku inspirującym źródłem rozwiązań.
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