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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/007 – Ochrona praw nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Budżetu i Finansów 

Kontrolerzy 1. Ewa Trześniewska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr KBF/17/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. 

2. Marcin Borowiec, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr KBF/19/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF lub Urząd), 00-950 Warszawa,  
Pl. Powstańców Warszawy 1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marek Chrzanowski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego  
od 13 października 2016 r. Poprzednio od 12 października 2011 r. do 12 października  
2016 r. funkcje tę pełnił Andrzej Jakubiak. 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 wykonywanie przez Komisję Nadzoru 
Finansowego (KNF lub Komisja) i jej Urząd2 zadań związanych z nadzorem nad 
świadczeniem przez krajowe firmy inwestycyjne, posiadające zezwolenie KNF, 
i zagraniczne firmy inwestycyjne, działające w Polsce w formie oddziału3, usług  
na rynku Forex, w okresie od początku 2013 r. do końca I połowy 2016 r. Nadzór KNF 
nie obejmował zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzących w Polsce działalność 
bez otwierania oddziału.  

Świadczenie usług na rynku Forex było przedmiotem monitoringu UKNF. Tematykę  
tę uwzględniono w trakcie postępowań o wydanie zezwolenia na prowadzenie 
działalności maklerskiej, kontroli prowadzonych w firmach inwestycyjnych oraz 
bieżącego nadzoru nad tymi podmiotami. UKNF w szczególności weryfikował 
prawidłowość stosowanych wzorców umów i uregulowań wewnętrznych firm 
inwestycyjnych oraz przekazów reklamowych pod kątem ochrony interesów klientów 
tych firm. W przypadkach przekazywania klientom informacji nierzetelnych  
lub wprowadzających w błąd wydane zostały zalecenia usunięcia nieprawidłowości,  
a ich wykonanie było monitorowane. Systematycznym monitoringiem nie były objęte 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby 
nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania 
kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia 
ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

2 Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U.  
z 2016 r. poz. 174, ze zm.) KNF i Przewodniczący KNF wykonują zadania przy pomocy UKNF. 

3 KNF sprawowała nadzór nad przestrzeganiem zasad świadczenia usług maklerskich, określonych  
w przepisach prawa polskiego. 
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natomiast reklamy w internecie. KNF nie wykorzystywała dostatecznie możliwości 
współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). KNF 
nie przekazywała bowiem Prezesowi UOKiK informacji o stwierdzonych 
nieprawidłowościach w stosowanych przez firmy inwestycyjne wzorcach umów  
i regulaminach świadczenia usług maklerskich. Informacje te nie mogły więc zostać 
przez UOKiK wykorzystane w postępowaniach na rzecz ochrony konsumentów.  

UKNF gromadził dane i upowszechniał informacje o wynikach osiąganych przez 
klientów inwestujących na rynku Forex. 

W celu ograniczenia nieprawidłowości w świadczeniu usług maklerskich na rzecz 
klientów KNF sformułowała stanowiska i wytyczne, których celem było wskazanie 
dobrych praktyk w zakresie świadczenia usług maklerskich na rynku OTC4 
instrumentów pochodnych. Firmy inwestycyjne miały wdrożyć kompleksowe wytyczne 
KNF do 30 września 2016 r., a zatem, w ramach niniejszej kontroli, nie była możliwa 
ocena ich efektów. KNF publikowała komunikaty, kierowane do potencjalnych 
klientów, wskazujące na ryzyka związane z zawieraniem transakcji na rynku Forex. 
Regulacje przyjęte z inicjatywy UKNF w 2015 r. ograniczyły dopuszczalną wielkość 
dźwigni finansowej, oferowanej klientom detalicznym na rynku Forex i zmniejszyły ich 
ekspozycję na ryzyko poniesienia strat. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Zakres nadzoru nad świadczeniem usług nieprofesjonalnym uczestnikom rynku 

walutowego 

1.1. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi5 KNF prowadzi jawny rejestr firm inwestycyjnych, obejmujący ich nazwy, 
adresy siedzib oraz zakres czynności wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w ramach posiadanego zezwolenia. Rejestr tych firm dostępny jest na stronie 
internetowej Komisji6. W rejestrze nie są wyodrębnione podmioty świadczące usługi  
w zakresie transakcji na rynku Forex. Merytoryczna zawartość rejestru opracowywana 
jest przez Departament Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego 
(DRK), natomiast jego aktualizacja należy do zadań Departamentu Komunikacji 
Społecznej (DKS). Potencjalny klient firm inwestycyjnych, świadczących usługi na 
rynku Forex, może także posłużyć się zamieszczonymi na stronie internetowej Komisji 
wyszukiwarkami, w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat podmiotu 
oferującego świadczenie usług. Zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami 
finansowymi oraz rozporządzeniem wydanym na podstawie tej ustawy7 usługi  
w zakresie obrotu instrumentami pochodnymi na rynku Forex nie stanowią odrębnego 
rodzaju działalności maklerskiej, wymagającej udzielenia przez KNF zezwolenia na 
taki rodzaj usług innego niż zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej. 
Świadczenie usług na rzecz klientów na rynku Forex mieści się przede wszystkim  
w zakresie czynności określonych w art. 69 ust. 2 pkt 1-2 i ust. 4 pkt 1 ustawy  
o obrocie instrumentami finansowymi. Czynności te polegają na przyjmowaniu  
i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, wykonywaniu 

                                                      
4 OTC (ang. over-the-counter) - to rynek finansowy, na którym transakcje dokonywane są bezpośrednio 

między stronami za pośrednictwem firm inwestycyjnych, w odróżnieniu od transakcji 
przeprowadzanych na rynku zorganizowanym. 

5 Dz.U. z 2014 r. poz. 94, ze zm. 
6 www.knf.gov.pl. 
7 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz 

terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze (Dz.U. Nr 25, poz.129, ze zm.). 
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tych zleceń na rachunek zleceniodawcy oraz przechowywaniu lub rejestrowaniu 
instrumentów finansowych. Dopiero poprzez szczegółowe badanie ofert danej firmy 
inwestycyjnej można stwierdzić, czy świadczy ona usługi na rynku Forex.  

W okresie od początku 2013 r. do końca I półrocza 2016 r. usługi na rynku Forex 
świadczyły polskie firmy inwestycyjne, posiadające zezwolenie KNF na prowadzenie 
działalności maklerskiej, notyfikowane8 w Polsce zagraniczne firmy inwestycyjne 
działające w formie oddziału, oraz notyfikowane w Polsce zagraniczne firmy 
inwestycyjne prowadzące działalność bez otwierania oddziału. Usługi takie oferowały 
także nienotyfikowane zagraniczne podmioty nieposiadające zezwolenia  
na prowadzenie działalności maklerskiej w Polsce.  

Zagraniczne firmy inwestycyjne mogą bez zezwolenia KNF wykonywać na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej czynności stanowiące działalność maklerską, gdy dana 
czynność jest objęta zezwoleniem udzielonym tej firmie inwestycyjnej przez właściwy 
organ nadzoru w państwie jej siedziby i organ ten notyfikował w KNF zamiar 
wykonywania tych czynności maklerskich na terytorium Polski. Nadzór nad 
działalnością zagranicznych firm inwestycyjnych sprawuje macierzysty organ nadzoru, 
w którym podmiot uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej. 
Komisja Nadzoru Finansowego przyjmuje zawiadomienie o rozpoczęciu działalności 
firmy i dokonuje jego weryfikacji pod kątem kompletności i zgodności  
z obowiązującymi przepisami.  

W kontrolowanym okresie liczba polskich firm inwestycyjnych, świadczących usługi  
na rynku Forex, zwiększyła się z ośmiu do 129. Na koniec I połowy 2016 r. było 
siedem10 zagranicznych firm inwestycyjnych, które zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy  
o obrocie instrumentami finansowymi notyfikowały w KNF zamiar prowadzenia 
działalności na terytorium Polski w formie oddziału i potwierdziły rozpoczęcie 
działalności. Ponadto 849 zagranicznych firm inwestycyjnych, notyfikowanych w KNF, 
zgłosiło zamiar prowadzenia działalności maklerskiej w Polsce bez otwierania 
oddziału, obejmującej usługę przyjmowania i przekazywania zleceń lub wykonywania 
zleceń na rachunek zleceniodawcy, w zakresie kontraktów na różnice. 

Na rynku polskim pojawiają się również podmioty, które świadczą usługi na rynku 
Forex bez zezwolenia. W badanym okresie UKNF zidentyfikował trzy takie podmioty 
będące firmami zagranicznymi. Prowadzenie działalności maklerskiej bez 
wymaganego zezwolenia kwalifikowane jest jako przestępstwo z art. 178 ustawy  
o obrocie instrumentami finansowymi. Jednak ściganie tych przestępstw napotyka  
na trudności w związku z tzw. zasadą terytorialności, która stanowi, że przepisy karne 
stosuje się do sprawcy, który działał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
Za miejsce popełnienia czynu uważa się miejsce, w którym sprawca działał.  
W przypadku firm oferujących usługi w języku polskim, ale posiadających siedzibę  
i serwery za granicą nie uznaje się, że prowadzą one działalność na terytorium RP.  
W związku z tym polskie organy ścigania umarzają postępowania w tych sprawach.  

                                                      
8 Notyfikowanie działalności zagranicznej firmy inwestycyjnej polega na poinformowaniu KNF przez 

właściwy organ nadzoru, który udzielił tej firmie zezwolenia na prowadzenie działalności, o zamiarze 
rozpoczęcia działalności w Polsce. 

9 Spośród tych podmiotów osiem prowadziło działalność w modelu biznesowym market maker (firma 
inwestycyjna jest drugą stroną transakcji z klientem), dwa w modelu Electronic Communication 
Network (firma inwestycyjna wykonuje zlecenia klienta nie zawierając transakcji na rachunek własny, 
zlecenia klienta są kojarzone z ofertami z rynku), a kolejne dwa zarządzały portfelami klientów  
na rynku OTC instrumentów pochodnych. 

10 Ponadto jedna firma inwestycyjna działająca w formie oddziału nie prowadziła obrotu instrumentami 
rynku Forex i nie prowadziła też rachunków. Udostępnia natomiast materiały analityczne, które ich 
dotyczyły. 
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NIK popiera postulat UKNF przygotowania propozycji zmiany przepisu art. 178 ustawy 
o obrocie instrumentami finansowymi w taki sposób, by możliwe było ponoszenie 
odpowiedzialności karnej przez podmioty oferujące polskiemu rezydentowi,  
za pomocą serwerów zagranicznych, usługi maklerskie bez zezwolenia. 

(dowód: akta kontroli str. 167, 170, 179-183, 194-196, 213-215, 226-229, 236, 276-
277, 1646-1660, 1915-1917, 3486-3487) 

1.2. Działalność na rynku Forex nie podlega odrębnej sprawozdawczości i jest 
prezentowana przez firmy inwestycyjne zbiorczo, z wynikami uzyskanymi  
na wszystkich instrumentach finansowych w ramach oferowanych usług maklerskich.  

KNF jest uprawniona do pozyskiwania pełnego zakresu informacji o działalności firm 
inwestycyjnych w stosunku do podmiotów, którym udzieliła zezwolenia na 
prowadzenie działalności. KNF nie jest uprawniona do pozyskiwania danych 
finansowych od zagranicznych firm inwestycyjnych, działających na terytorium Polski 
w formie oddziału.  

KNF, w ramach nadzoru sprawowanego nad krajowymi firmami inwestycyjnymi 
świadczącymi usługi na rynku Forex, na podstawie art. 88 ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi, pozyskała informacje obrazujące skalę realizowanych 
transakcji i wyniki osiągane przez klientów.  

Według danych UKNF w okresie od 2013 r. do I półrocza 2016 r. liczba klientów, 
którzy zawarli umowę o świadczenie usług na rynku Forex11 za pośrednictwem 
krajowych firm inwestycyjnych, zwiększyła się ze 102,3 tys. do 132,8 tys., tj. wzrosła  
o 29,9%. Liczba klientów aktywnych, tj. takich, którzy na przeprowadzonych 
transakcjach zrealizowali zysk lub stratę zmniejszyła się z 31 tys. do 30,3 tys.,  
tj. o 2,4%. 

W latach 2013-2015 odsetek aktywnych klientów, którzy ponieśli stratę zwiększył  
się z 80,7% do 82,2%. W I półroczu 2016 r. wskaźnik ten zmniejszył się do 75,0%.  

Liczba klientów, którzy ponieśli stratę na transakcjach na rynku Forex zwiększyła  
się z 25.006 w 2013 r. do 31.207 w 2015 r. Łącznie kwota strat w okresie objętym 
kontrolą wyniosła 1.815,5 mln zł, w tym w 2013 r. 430,4 mln zł, w 2014 r. 444,2 mln zł, 
w 2015 r. 607,3 mln zł, a w I półroczu 2016 r. 335,6 mln zł. Średnia strata jednego 
klienta wzrosła z 17,2 tys. zł w 2013 r. do 19,5 tys. zł w 2015 r., natomiast w I półroczu 
2016 r. wyniosła 14,8 tys. zł.  

Liczba klientów, którzy osiągnęli zysk wzrosła z 5.998 w 2013 r. do 6.748 w 2015 r. 
Łączna kwota zysków w latach 2013-2015 zwiększyła się z 86,1 mln zł do 98,5 mln zł, 
tj. o 14,4%. W I półroczu 2016 r. wyniosła 136,6 mln zł. Średni zysk jednego klienta  
w latach 2013-2015, wynosił około 14 tys. zł. Wzrósł natomiast do 18,1 tys. zł  
w I półroczu 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 181, 229-230, 1569-1627) 

W ocenie NIK, UKNF rzetelnie monitorował zakres działalności podmiotów 
oferujących usługi na rynku Forex oraz zbierał dane dotyczące skali realizowanych 
transakcji i wyników osiąganych przez klientów, dokonujących transakcji na tym 
rynku.  
 
 
 

                                                      
11 Na liczbę tę składają się aktywni klienci, którzy na przeprowadzonych transakcjach zrealizowali zysk 

lub stratę oraz klienci nieaktywni, którzy nie odnotowali ani straty, ani zysku. 

Ocena cząstkowa 
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2. Monitoring i reakcja na zagrożenia dla nieprofesjonalnych uczestników rynku 
walutowego 

UKNF prowadził monitoring firm inwestycyjnych, oferujących polskim klientom 
detalicznym usługi na rynku Forex, głównie w trakcie postępowań „licencyjnych”, 
wykonywania czynności nadzoru bieżącego i w toku postępowań kontrolnych. 
Wykorzystywał także informacje ze stron internetowych firm inwestycyjnych, skargi 
klientów oraz od osób zainteresowanych działalnością rynku kapitałowego.  

2.1. UKNF weryfikował zgodność przyjętego sposobu świadczenia usług, opisanego  
w regulaminach i procedurach wewnętrznych firm inwestycyjnych, z obowiązującymi 
przepisami, wytycznymi KNF oraz ESMA12. W ramach postępowań administracyjnych 
w sprawach o udzielenie przez KNF zezwolenia na prowadzenie działalności 
maklerskiej, UKNF analizował informacje dotyczące instrumentów finansowych, które 
podmiot zamierza oferować. W szczególności analizowane były plany dotyczące 
rynków działania, modelu pośrednictwa, uregulowania kwestii wysokości depozytu 
zabezpieczającego oraz opłat ponoszonych przez klientów. Analizie poddawane były 
również regulaminy świadczenia usługi oraz regulaminy zarządzania konfliktem 
interesów. Weryfikacja tych dokumentów miała na celu zapewnienie klientom 
należytego standardu usługi. 

 (dowód: akta kontroli str. 208-215) 

Monitorowanie zagrożeń w związku ze świadczeniem usług przez firmy inwestycyjne, 
w tym usług na rynku Forex, realizowane było m.in. poprzez analizę informacji 
zawartych w sprawozdaniach okresowych, a także raportach bieżących, 
przekazywanych Komisji na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów  
z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania 
informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy  
o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze. Ocena ryzyka 
generowanego przez firmy inwestycyjne oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń 
wynikających z ich działalności dokonywana była również w ramach prowadzonego 
systematycznie procesu Badania i Oceny Nadzorczej domów maklerskich. Proces ten 
obejmuje m.in. ocenę sposobu zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyk.  
W sytuacji stwierdzenia zjawiska mogącego mieć negatywny wpływ na 
bezpieczeństwo świadczenia usług maklerskich, od tych podmiotów pozyskiwane były 
dodatkowe informacje niezbędne do oceny charakteru i skali zagrożeń. 

 (dowód: akta kontroli str. 239-255, 1740, 1846, 1848-1857) 

2.2. Monitoring reklam firm inwestycyjnych, świadczących usługi maklerskie na rynku 
Forex, prowadzony był głównie w ramach kontroli tych podmiotów, przeprowadzanych 
przez DRK. Ponadto monitorowaniem przekazu reklamowego zajmował się także 
Departament Ochrony Klienta (DOK). W UKNF nie została przyjęta procedura 
monitoringu przekazów reklamowych, a ich monitoring miał charakter wyrywkowy.  

(dowód: akta kontroli str. 179) 

Dyrektor DRK wyjaśnił, że firmy inwestycyjne, w przepisach rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm 
inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych13, mają uregulowane wymogi 
w zakresie sposobu postępowania z klientami, świadczenia usług i wewnętrznej 

                                                      
12 Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets 

Authority). 
13 Dz.U. z 2015 r. poz. 878, ze zm. 
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organizacji. Zagadnienie reklamy usług jest jedną z kategorii w ramach relacji  
z klientem. Zdaniem UKNF, nadanie analizie przekazu reklamowego priorytetu  
i skupienie aktualnych zasobów kadrowych UKNF na tym aspekcie oznaczałoby  
w konsekwencji ryzyko ograniczenia działań nadzorczych w pozostałych sferach  
(np. przechowywania aktywów klientów, wykonywania zleceń, funkcjonowania 
systemów compliance i zarządzania ryzykiem, czy wreszcie stabilności finansowej 
podmiotu). W odniesieniu do przekazów marketingowych, reklamowych  
i informacyjnych firm inwestycyjnych nie ma obowiązku, ani na poziomie przepisów 
wspólnotowych, ani też przepisów krajowych, w myśl którego materiały takie 
musiałyby podlegać ocenie i zatwierdzaniu, czy też wstępnej akceptacji przez organ 
nadzoru. Podmioty nie przedstawiają zatem wszystkich tego rodzaju materiałów  
do KNF, w związku z czym kontrola w tym zakresie ze strony organu nadzoru może 
bazować wyłącznie na określonej próbie, ustalanej w trakcie inspekcji UKNF. Analiza 
informacji marketingowych i reklamowych, kierowanych przez firmy inwestycyjne  
do klientów, odbywa się poprzez weryfikację, czy spełniają one wymagania  
w zakresie prawidłowości przekazu reklamowego, określone w § 9, 10, 13 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu  
i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70  
ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych. 

(dowód: akta kontroli str. 1903, 1905, 1906) 

UKNF, w ramach 11 kontroli podmiotów świadczących usługi maklerskie na rynku 
Forex, zbadał przekazy reklamowe siedmiu podmiotów. Trzy z 11 firm nie 
reklamowały swoich usług, a w jednym przypadku kontrola koncentrowała się  
na sposobie świadczenia usług maklerskich i sytuacji finansowej w związku  
z cofnięciem zezwolenia na świadczenie usług maklerskich. W wyniku sześciu 
kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w zakresie reklam, materiałów  
i informacji promocyjnych, KNF wydała zalecenia oraz monitorowała ich wykonanie. 
Stwierdzone nieprawidłowości polegały na kierowaniu do klientów lub potencjalnych 
klientów nierzetelnych informacji, budzących wątpliwości lub wprowadzających  
w błąd. Przykładami takich nieprawidłowości było zamieszczenie na stronie 
internetowej jedynie skróconej wersji taryfy opłat i prowizji, niewskazywanie 
rzeczywistych kosztów ponoszonych przy realizacji transakcji na rynku Forex, 
wskazywanie jedynie korzyści płynących z oferowanej umowy bez informowania  
o zagrożeniach, w tym brak opisu ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty 
finansowe w przypadku wykorzystywania mechanizmu dźwigni finansowej, 
prezentowanie innego modelu biznesowo-regulacyjnego świadczenia usług 
maklerskich na rynku OTC niż faktycznie stosowany, wskazywanie błędnej wartości 
minimalnej wpłaty w ramach świadczenia usługi zarządzania portfelem, ukrywanie 
istotnych elementów oferty, używanie niezrozumiałych dla przeciętnego adresata 
sformułowań, stosowanie reklamy porównawczej, która nie spełnia wymogów 
określonych w przepisach prawa. Stwierdzone nieprawidłowości zostały 
wyeliminowane. O nieprawidłowościach tych KNF nie informowała Prezesa UOKiK.  

 (dowód: akta kontroli str. 1904, 1921, 2451-2452, 3359-3361) 

UKNF monitorował telewizyjne przekazy reklamowe pod kątem rzetelności reklam 
stosowanych przez podmioty rynku finansowego. Pracownicy UKNF przeglądali 
nagrania wybranych stacji telewizyjnych z godzin największej oglądalności, w celu 
oceny spotów reklamowych pozostających w obszarze kompetencji KNF. Nagrania 
budzące wątpliwości co do zgodności z wymogami określonymi w obowiązujących 
przepisach prawa, były poddawane bardziej szczegółowej analizie.  
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W okresie objętym kontrolą UKNF nie zidentyfikował reklam telewizyjnych podmiotów, 
świadczących usługi na rynku Forex. 

(dowód: akta kontroli str. 1903, 1904, 1908, 3362, 3364) 

UKNF nie prowadził monitoringu reklam zamieszczanych w internecie przez firmy 
inwestycyjne oferujące usługi na rynku Forex. Zdaniem Przewodniczącego KNF, ilość 
materiałów reklamowych i marketingowych prezentowanych przez firmy inwestycyjne 
oraz wielość dostępnych dróg rozpowszechniania tego rodzaju przekazu sprawia,  
iż nadzór nie może mieć charakteru pełnego, ze względu na fakt, iż nie ma fizycznej 
możliwości ani nadzorczego uzasadnienia kontrolowania kompleksowo tej wąskiej 
sfery działalności firm inwestycyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 1903, 1906) 

Badaniem przekazu reklamowego, prowadzonym przez UKNF, objęte były 
zgłoszenia, które wpłynęły z wykorzystaniem "Formularza zgłoszenia o nieuczciwej 
reklamie instytucji finansowych", udostępnionego na portalu internetowym 
www.knf.gov.pl, lub bezpośrednio do UKNF. W okresie objętym kontrolą,  
z wykorzystaniem tego formularza, nie wpłynęło jednak żadne zgłoszenie  
o nieuczciwej reklamie firm inwestycyjnych, dotyczące rynku Forex. Jedno zgłoszenie, 
które wpłynęło bezpośrednio do UKNF, dotyczące marketingu usług na rynku Forex 
przez serwis internetowy, zostało przekazane do UOKiK. 

(dowód: akta kontroli str. 1903, 1904, 1908-1911, 3362-3364, 3366-3398) 

W związku ze skargami, dotyczącymi prawidłowości świadczenia usług przez firmy 
inwestycyjne, oferujące dostęp do internetowych platform umożliwiających zawieranie 
transakcji na rynku Forex, UKNF zaplanował przeprowadzenie we wrześniu 2016 r. 
kampanii edukacyjnej, wskazującej na czynniki ryzyka, wynikające z transakcji na tym 
rynku oraz sposobu postępowania pośredników oferujących dostęp do platform 
transakcyjnych. UKNF planował zwrócić uwagę na wykorzystywanie specyficznej 
formy działań marketingowych, jakimi są serwisy/platformy testowe, czyli  
tzw. rachunki demo. Firmy oferujące dostęp do internetowych platform inwestycyjnych 
oferują często dostęp do tego typu rachunków, by zachęcić potencjalnych 
użytkowników do inwestowania. UKNF stwierdził, że działanie rachunków demo może 
różnić się od rzeczywistych warunków zawierania transakcji na rynku Forex.  
W szczególności różnice mogą dotyczyć szybkości zawarcia transakcji, zmienności 
cen transakcyjnych oraz konieczności podniesienia wartości depozytu 
zabezpieczającego w przypadku niekorzystnych dla klienta zmian warunków 
rynkowych. W efekcie potencjalny klient może uzyskać przekonanie o możliwości 
osiągnięcia łatwego, ponadprzeciętnego zysku na rynku Forex. Do dnia zakończenia 
kontroli, tj. 30 września 2016 r. kampania edukacyjna jeszcze się nie rozpoczęła. 
Trwało projektowanie strony internetowej. 

(dowód: akta kontroli str. 1909, 3362-3365, 3399-3406) 

Przedstawiciele KNF uczestniczyli w pracach grupy roboczej zagranicznych organów 
nadzoru, współpracującej w zakresie wyjaśnienia praktyk czterech cypryjskich firm 
inwestycyjnych. Działania te miały na celu w szczególności weryfikację zasad 
prowadzenia działalności transgranicznej. W ramach wsparcia merytorycznego 
cypryjskiego organu nadzoru, UKNF od sierpnia do października 2015 r. 
przeprowadził analizę materiałów i informacji udostępnianych potencjalnym klientom 
w języku polskim na stronach internetowych przez cztery cypryjskie firmy 
inwestycyjne. KNF przekazała cypryjskiemu organowi nadzoru zastrzeżenia  
w zakresie braku jednoznacznej i czytelnej informacji marketingowej. Zastrzeżenia 
KNF dotyczyły m.in. prawidłowości przekazywania informacji identyfikujących firmę 
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oferującą usługi i organu ją nadzorującego, prezentacji ryzyk związanych  
z inwestowaniem na rynku Forex, sposobu realizacji zleceń oraz przedstawienia 
kosztów i opłat związanych z wykonywaniem usług. 

(dowód: akta kontroli str. 1909, 1912) 

Zdaniem NIK, zasadne jest rozważenie wprowadzenia monitoringu internetowych 
reklam firm inwestycyjnych, oferujących usługi maklerskie na rynku Forex, nawet 
gdyby zasoby UKNF umożliwiały analizę tylko części przekazów reklamowych. 
Reklama internetowa stanowi główny sposób dotarcia do potencjalnych klientów. 
Prowadzenie monitoringu pozwoliłoby także na identyfikację podmiotów oferujących  
w Polsce takie usługi bez wymaganego zezwolenia lub notyfikacji w KNF. Ponadto 
UKNF powinien informować UOKiK o wszystkich zidentyfikowanych przypadkach 
reklam, które wprowadzały w błąd potencjalnych klientów instytucji finansowych. 
Możliwość przekazywania takich informacji przewiduje § 6 porozumienia o współpracy 
z dnia 25 lipca 2007 r., zawartego pomiędzy KNF i Prezesem UOKiK. 

Dodatkowo zdaniem NIK, zasadne jest rozważenie wprowadzenia zakazu reklamy 
instrumentów OTC, kierowanej do obywateli polskich. W trakcie kontroli UKNF 
przedstawił stanowisko, że zakazu takiego nie można wprowadzić, ponieważ  
w obowiązującej Dyrektywie MiFID I14 i aktach wykonawczych wydanych na jej 
podstawie brak jest przesłanek do wprowadzenia ograniczeń świadczenia usług  
w odniesieniu do instrumentów OTC. UKNF wskazał natomiast, że możliwość 
ograniczenia działań marketingowych, o ile zaistnieją przesłanki określone  
w przepisach, będzie możliwa na podstawie przepisów wynikających  
z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w sprawie 
rynków instrumentów finansowych (MiFID II)15. Przepisy te będą stosowane  
od 3 stycznia 2018 r. Wprowadzenie takiego ograniczenia mogłoby zmniejszyć liczbę 
nieświadomych klientów podejmujących decyzje o inwestowaniu na rynku Forex i tym 
samym zmniejszyć ryzyko ponoszenia przypadkowych strat. Ponadto taki zakaz jest 
zasadny także ze względu na transgraniczny zakres usług na rynku Forex i fakt,  
że niektóre inne organy nadzoru nie zapewniają porównywalnego poziomu ochrony 
jak KNF. 

2.3. UKNF badał wzorce umów i regulaminy firm inwestycyjnych, świadczących usługi  
na rynku Forex, na etapie postępowania administracyjnego o uzyskanie zezwolenia 
na prowadzenie działalności maklerskiej. W okresie objętym kontrolą pięć krajowych 
firm inwestycyjnych rozpoczęło świadczenie usług na rynku Forex. Na podstawie 
analizy dokumentacji związanej z planowaniem rozpoczęcia świadczenia usług  
na rynku przez trzy (z pięciu) firmy NIK ustaliła, że postanowienia stosowanych przez 
firmy inwestycyjne wzorców umów i regulaminów były omawiane w trakcie spotkań  
z tymi podmiotami. Z jedną z firm UKNF uzgodnił treść regulaminu świadczenia usług 
na rynku OTC. W związku z zakończeniem w marcu 2015 r. prowadzenia działalności 
przez tę firmę UKNF ustalił, że po zakończeniu prowadzenia działalności na rynku 
Forex nie doszło do naruszenia interesów jej klientów. W przypadku drugiego 
podmiotu, postanowienia regulaminu oraz wzorców umów dotyczących świadczenia 

                                                      
14 Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie 

rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 
2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz. Urz. 
UE L 145 z dnia 30.04.2004 r. str.1 ze zm.). 

15 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r.  
w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012  
(Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 84 ze zm.). 
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usług na rynku OTC zostały zmienione zgodnie z zaleceniami KNF. Weryfikacja 
dokumentów przedłożonych w UKNF przez trzecią firmę inwestycyjną oraz ustalenia 
ze spotkania z pracownikami tego podmiotu były podstawą do przeprowadzenia  
w I półroczu 2015 r. kontroli. Kontrola wykazała naruszenia przepisów rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków 
postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy  
o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych. W regulaminach 
świadczenia usług podmiot nie informował klientów o doliczaniu marży do spreadu 
rynkowego oraz marży stosowanej w kalkulacji punktów swapowych, o pobieraniu 
podwójnej prowizji przy otwarciu i zamknięciu pozycji. Ponadto w regulaminach 
zapisano postanowienie o pobieraniu podatku, mimo że podmiot nie miał do tego 
prawa. Nieprawidłowości te zostały wyeliminowane. 

(dowód: akta kontroli str. 184-186, 1913, 1917-1919, 1923-2424) 

UKNF badał także wzorce umów i regulaminy podmiotów działających na rynku, 
podczas prowadzonych w tych podmiotach postępowań kontrolnych. W okresie 
objętym kontrolą UKNF w 10 podmiotach zbadał 11 wzorców umów i 14 regulaminów. 
We wzorcach umów lub regulaminach świadczenia usług maklerskich stosowanych 
przez wszystkie 10 podmiotów zawarte były postanowienia naruszające głównie 
przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie 
trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa  
w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków 
powierniczych. KNF wydała 50 zaleceń pokontrolnych. Kontrolowane podmioty 
poinformowały KNF o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych. W przypadku 
dwóch podmiotów wykonanie zaleceń zostało przerwane przez cofnięcie zezwoleń  
na prowadzenie działalności maklerskiej. KNF nie informowała Prezesa UOKiK  
o stwierdzonych nieprawidłowościach we wzorcach umów i regulaminach świadczenia 
usług. 

(dowód: akta kontroli str. 184-186, 794-921, 1914, 1921, 2452-3355) 

UKNF przeprowadził w 2015 r. analizę regulaminu świadczenia usług jednego 
podmiotu w związku z zawiadomieniem skierowanym do KNF przez osobę fizyczną. 
W wyniku interwencji UKNF podmiot dokonał zmiany regulaminu. Na podstawie 
analizy  tego regulaminu oraz innych informacji o nieprawidłowościach UKNF 
zidentyfikowała problem jednostronnych zmian postanowień umów, kształtujących 
prawa i obowiązki uczestników rynku Forex. W związku z tym UKNF w 2016 r. 
rozpoczął analizę treści wzorców umów, którymi posługują się krajowe podmioty 
pośredniczące w zawieraniu transakcji na rynku Forex. Wezwania do udzielenia 
odpowiedzi w tej sprawie przekazano 10 domom maklerskim, w tym pięciu, które 
świadczyły usługi na rynku Forex oraz pięciu, które na podstawie posiadanego 
zezwolenia mogły prowadzić taką działalność. Pięć domów maklerskich wskazało,  
że nie świadczy usług maklerskich na rynku Forex, w związku z tym nie wystąpiła 
sytuacja, iż podmioty te nie poinformowały KNF o rozszerzeniu działalności 
maklerskiej na rynek Forex. Pozostałe pięć domów przekazało 26 wzorców umów, 
których analiza w okresie objętym kontrolą nie została zakończona. 

(dowód: akta kontroli str. 186, 187, 764-793, 3356-3358) 

KNF poinformowała organy nadzoru w innych krajach o nieprawidłowościach  
w postanowieniach regulaminów świadczenia usług Forex dwóch podmiotów 
zagranicznych, prowadzących działalność na terytorium Polski. Dotyczyło  
to cypryjskiej firmy, działającej na terytorium Polski bez otwierania oddziału oraz 
greckiej firmy, która zamierzała otworzyć swój oddział. Zagraniczne organy nadzoru 
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zastrzegły tajność prowadzonej korespondencji. W wyniku interwencji KNF cypryjski 
organ nadzoru w 2015 r. nałożył karę finansową na cypryjską firmę inwestycyjną.  
KNF prowadziła korespondencję z greckim organem nadzoru oraz z grecką firmą 
inwestycyjną, planującą w 2016 r. rozpocząć działalność na terytorium Polski w formie 
oddziału. W związku z zastrzeżeniami dotyczącymi planowanych warunków 
świadczenia usług i nieuwzględnianiem ich przez firmę grecką, a także stwierdzeniem 
nieprawidłowości w ramach bieżącego nadzoru nad tą firmą, po rozpoczęciu 
działalności podmiot ten został wytypowany do kontroli w 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 184, 1913, 1919-1921, 2425-2450) 

Zdaniem NIK, KNF powinna informować Prezesa UOKiK o stwierdzonych praktykach, 
mogących stanowić naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Ze względu  
na określanie przez UOKiK ryzyk dla konsumentów na poszczególnych rynkach  
w oparciu o informacje przekazywane przez właściwe instytucje, brak wiedzy o takich 
zdarzeniach może ograniczać działania UOKiK na rzecz ochrony konsumentów 
danego rynku. 

2.4. Kontrole UKNF w podmiotach świadczących usługi maklerskie, w tym na rynku Forex, 
przeprowadzane były w oparciu o ogólne zasady prowadzenia kontroli w firmach 
inwestycyjnych, zawarte w „Podręczniku kontroli firm inwestycyjnych”. Zakres kontroli 
obejmował różne rodzaje usług maklerskich, w tym te, które firma inwestycyjna 
świadczy na rynku Forex. Badany był nadzór wewnętrzny nad prowadzeniem tej 
działalności, tryb i warunki postępowania z klientami oraz warunki techniczne  
i organizacyjne świadczenia usług maklerskich. 

Zasady określone w Podręczniku obowiązywały także w trakcie kontroli oddziałów 
zagranicznych firm inwestycyjnych, ale jedynie w zakresie trybu i warunków 
postępowania przez zagraniczną firmę inwestycyjną wobec klientów polskich  
w związku ze świadczeniem usług maklerskich, tj. zgodnie z zakresem nadzoru KNF 
określonym w art. 118 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.  

(dowód: akta kontroli str. 176, 177, 951-1100)  

W rocznych planach kontroli firm inwestycyjnych i agentów firm inwestycyjnych na lata 
2013-2016 do kontroli przewidziano corocznie od 10 do 12 podmiotów. W okresie 
objętym kontrolą UKNF skontrolował dziewięć podmiotów (osiem krajowych i jeden 
oddział firmy zagranicznej), które świadczyły usługi na rynku Forex16. W latach  
2013-2016 kontrole firm inwestycyjnych świadczących usługi maklerskie na rynku 
Forex dotyczyły od 9,1% w 2015 r. do 36,4% w 2013 r. podmiotów ujętych w planach 
kontroli. Od 2012 r. UKNF skontrolował wszystkie krajowe firmy inwestycyjne 
świadczące usługi na rynku Forex. 

(dowód: akta kontroli str. 188, 922-950)  

Analiza dokumentacji UKNF dotyczącej przeprowadzonych pięciu kontroli podmiotów 
świadczących usługi na rynku Forex (czterech krajowych firm inwestycyjnych oraz 
notyfikowanego oddziału firmy zagranicznej) wykazała, że UKNF w kontrolach 
koncentrował się na sprawdzeniu zgodności z przepisami prawa oraz regulacjami 
wewnętrznymi sposobu świadczenia usług maklerskich. Szczegółowy zakres kontroli 
był odmienny w poszczególnych podmiotach z powodu różnic organizacyjnych 

                                                      
16 UKNF skontrolował także dwie firmy inwestycyjne, prowadzące na rzecz klientów usługę zarządzania 

portfelami z jednym lub większą liczbą instrumentów finansowych. Działalność tych firm polegała 
m.in. na dokonywaniu transakcji na instrumentach finansowych typowych dla rynku Forex (np. CFD). 
Ponadto UKNF skontrolował oddział zagranicznej firmy inwestycyjnej, który nie wykonywał czynności 
zmierzających do pozyskania klientów ani zawarcia umów świadczenia usług maklerskich. Oddział 
ten opracowywał i publikował materiały analityczne. 
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kontrolowanych podmiotów, sposobu zorganizowania sprzedaży i zakresu 
świadczonych usług. W czterech zbadanych przypadkach kontrolą objęto także tryb  
i warunki postępowania w relacjach z klientami, w trzech funkcjonowanie systemu 
kontroli wewnętrznej, systemu nadzoru zgodności działalności z prawem i systemu 
audytu wewnętrznego, a w dwóch warunki techniczne i organizacyjne. W związku  
ze stwierdzonymi nieprawidłowościami KNF sformułowała zalecenia pokontrolne.  
Ich wykonanie monitorowała, żądając przekazania dokumentów potwierdzających 
realizację zadeklarowanych działań. 

 (dowód: akta kontroli str. 3359-3361) 

Typując podmioty do kontroli, UKNF wykorzystywał m.in. informacje o działalności 
podmiotów, pochodzące z nadzoru bieżącego i oceny nadzorczej, informacje 
przekazane z komórek organizacyjnych UKNF oraz wyniki poprzednich kontroli. 
Uwzględniał także datę ostatniej kontroli lub brak kontroli podmiotów danego rodzaju. 

(dowód: akta kontroli str. 922-950)  

W wyniku kontroli firm inwestycyjnych, posiadających zezwolenie obejmujące 
świadczenie usług na rynku Forex, KNF wydała 353 zalecenia pokontrolne, dotyczące 
działalności maklerskiej tych firm. DRK skierował do Departamentu Prawnego UKNF 
siedem wniosków o wszczęcie postępowania zmierzającego do nałożenia kary 
pieniężnej (KNF nałożyła jedną karę finansową) oraz cztery wnioski o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa m.in. w sprawie prowadzenia działalności maklerskiej bez 
zezwolenia oraz zidentyfikowania grupy osób działających samodzielnie lub w ramach 
osoby prawnej, która w sposób niezgodny z prawem pozyskiwała klientów  
lub doradzała im w zakresie inwestycji na rynku OTC instrumentów pochodnych. 
UKNF w dwóch przypadkach skierował do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu 
popełnieniu przestępstwa, która wszczęła postępowania. Do zagranicznych organów 
nadzoru skierowano dwa wystąpienia, w których opisano ustalenia kontroli w zakresie 
podlegającym nadzorowi KNF oraz podejrzenie naruszeń przez zagraniczne firmy 
inwestycyjne obowiązków pozostających pod nadzorem tych organów. W związku  
z uzasadnionym podejrzeniem naruszeń innych przepisów skierowano wystąpienia  
do innych organów administracji publicznej (np. kontroli skarbowej) oraz cofnięto dwa 
zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej. 

(dowód: akta kontroli str. 264, 3414, 3416-3418)  

We wszystkich czterech inspekcjach objętych badaniem NIK UKNF sprawdzał, w jaki 
sposób krajowe firmy inwestycyjne weryfikowały poziom wiedzy swoich klientów  
o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia 
inwestycyjnego. UKNF analizował ankiety wykorzystywane przez firmy inwestycyjne 
do badania wiedzy klientów, zwracając uwagę na treść pytań zawartych w ankiecie,  
a także odpowiedzi udzielone przez klientów. UKNF weryfikował także sposób 
oceniania ankiet przez firmy inwestycyjne, w tym zasady i procedury wewnętrzne  
w tym zakresie oraz algorytm nadawania punktacji. 

Wytyczne dotyczące świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów 
pochodnych z maja 2016 r., które miały zostać wdrożone przez firmy inwestycyjne  
do 30 września 2016 r., zawierają szczegółowe rekomendacje dotyczące sposobu 
konstruowania i przeprowadzenia badania adekwatności usług maklerskich  
i instrumentów finansowych (wytyczna nr 6). Weryfikacja przestrzegania tej wytycznej 
ma mieć miejsce w kontrolach firm inwestycyjnych. 

Ocena wiedzy potencjalnych klientów usług na rynku Forex jest istotna ze względu  
na ich ochronę przed nabyciem nieadekwatnych dla nich produktów inwestycyjnych. 
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Rzetelność weryfikacji zależy nie tylko od sposobu „skonstruowania” stosowanej  
do tego celu ankiety, ale także sposobu przeprowadzania badania, gdyż dla klientów 
firmy inwestycyjnej niekorzystne może być w szczególności ingerowanie pracowników 
w sposób wypełnienia formularzy, w tym np. sugerowanie sposobu odpowiedzi w celu 
uzyskania wyniku potwierdzającego adekwatność produktu dla klienta.  

UKNF przedstawił stanowisko, że w zależności od oceny nadzorczej, rozważy 
zainicjowanie – jako niezależne uzupełnienie własnych przedsięwzięć inspekcyjnych 
lub następczo, o ile własne działania nie przyniosą oczekiwanych rezultatów – działań 
kontrolnych ze strony UOKiK, dotyczących badania adekwatności oferowania usług 
na rynku Forex do profilu klienta. UKNF nie wykluczył możliwości przeprowadzenia 
wspólnie z UOKiK kontroli firm inwestycyjnych z wykorzystaniem instytucji  
tzw. ”tajemniczego klienta”, o której mowa w art. 105ia ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów17. Wymaga to jednak uprzedniej analizy 
prawnej możliwości włączenia tak pozyskanego materiału do ustaleń kontroli UKNF. 
Zdaniem NIK, współpraca z UOKiK i wykorzystanie instytucji „tajemniczego klienta” 
daje realną możliwość sprawdzenia rzetelności postępowania firm inwestycyjnych 
przy weryfikacji adekwatności oferowanych produktów dla klientów, jaką samodzielnie 
nie dysponuje UKNF. Dlatego NIK poddaje pod rozwagę podjęcie współpracy w tym 
zakresie, w celu wzmocnienia ochrony konsumentów na rynku finansowym. 

(dowód: akta kontroli str. 3359-3361, 3407, 3408, 3412) 

2.5. UKNF reagował na ryzyka stwierdzone w ramach nadzoru nad podmiotami 
oferującymi usługi na rynku Forex. W celu ich ograniczenia KNF podjęła działania dla 
poprawy jakości usług świadczonych przez firmy inwestycyjne oraz zwiększenia 
świadomości ich klientów. Służyć temu miało publikowanie stanowisk i wytycznych 
oraz komunikatów i ostrzeżeń KNF.  

KNF przyjęła szereg stanowisk i wytyczne, w których wskazywała jak firmy 
inwestycyjne powinny postępować, aby wypełnić wymogi obowiązujących regulacji  
i nie narażać interesów swoich klientów. Część z wydanych stanowisk18 miała 
charakter uniwersalny i odnosiła się do wszystkich podmiotów świadczących usługi 
inwestycyjne na rynku kapitałowym, co dotyczyło także podmiotów świadczących 
usługi na rynku Forex. Natomiast bezpośrednio do podmiotów świadczących usługi na 
rynku Forex skierowane były stanowisko z dnia 17 lipca 2013 r. i wytyczne z dnia  
24 maja 2016 r.19 W tych dwóch dokumentach zawarto wskazówki postępowania 
odnoszące się do obszarów, w których KNF, w ramach sprawowanego nadzoru, 
zidentyfikowała najwięcej nieprawidłowości. W szczególności przedstawione zostały 
uwagi do prowadzenia reklamy i promocji usług maklerskich, weryfikacji adekwatności 

                                                      
17 Dz.U. z 2015 r. poz. 184, ze zm. 
18 Stanowisko KNF z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie świadczenia przez firmy inwestycyjne usług 

doradztwa inwestycyjnego -  
http://www.knf.gov.pl/Images/Swiadczenie_przez_firmy_%20inwestycyjne_uslug_doradztwa_inwesty
cyjnego_tcm75-29884.pdf 
Stanowisko KNF z dnia 27 maja 2014 r. w zakresie funkcjonowania w ramach firm inwestycyjnych 
systemu nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) - 
http://www.knf.gov.pl/Images/list_czynosci_nadzorcze_28052014_tcm75-38064.pdf 
Stanowisko KNF z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przechowywania środków pieniężnych klientów 
przez firmy inwestycyjne - 
http://www.knf.gov.pl/Images/przechowywanie_srodkow_pienieznych_tcm75-41325.pdf 

19 Stanowisko KNF z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie postępowania firm inwestycyjnych na rynku Forex 
- http://www.knf.gov.pl/Images/stanowisko_Forex_tcm75-35192.pdf  
Wytyczne KNF z dnia 24 maja 2016 r. dotyczące świadczenia usług maklerskich na rynku OTC 
instrumentów pochodnych - http://www.knf.gov.pl/Images/wytyczne%20OTC_24.05.2016_tcm75-
43962.pdf 

Uwagi dotyczące 
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oferowanych usług i instrumentów finansowych dla klientów oraz kształtowania 
postanowień wzorców umów o świadczenie usług i sposobu ich wykonywania.  
Zalecenia, KNF przekazała nadzorowanym firmom inwestycyjnym, oddziałom 
zagranicznych firm inwestycyjnych, a także zagranicznym firmom inwestycyjnym, 
które dla klientów polskich świadczyły usługi maklerskie bez otwierania oddziału.  
W celu umożliwienia zapoznania się inwestorów z wytycznymi, informacje  
o nich były zamieszczane na stronach internetowych poświęconych rynkowi Forex. 
Termin wdrożenia wytycznych dla firm inwestycyjnych, nadzorowanych przez KNF, 
wyznaczono na 30 września 2016 r. 
KNF na swojej stronie internetowej zamieszczała także komunikaty, ostrzeżenia  
i informacje20 kierowane m.in. do klientów i potencjalnych klientów inwestujących  
na rynku Forex. W materiałach tych podkreślano, że inwestycje te często wiązały się 
ze stratą dla inwestorów, a jej wielkość może być większa niż kwota zainwestowanych 
środków. W celu zobrazowania ryzyka związanego z tymi inwestycjami publikowane 
były dane o wielkości zysków i strat, uzyskanych przez aktywnych klientów. KNF 
zwracała także uwagę, aby klienci inwestujący na rynku Forex zapoznali się  
ze szczegółowymi warunkami inwestowania w poszczególne instrumenty. 
Mając na względzie ryzyko związane ze stosowaniem dźwigni finansowej, UKNF 
podjął działania w celu wprowadzenia przepisów ograniczających dopuszczalną jej 
wielkość oferowaną klientom detalicznym. Nowelizacją ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi, która weszła w życie z dniem 16 lipca 2015 r.21, dźwignia 
finansowa została ograniczona do wysokości nie wyższej niż 1:100. Regulacja  
ta obowiązuje wszystkie firmy inwestycyjne, oferujące usługi na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. W celu zwiększenia skuteczności nowej regulacji KNF 
skierowała informacje w tej sprawie do wszystkich organów nadzoru Unii Europejskiej 
i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Po zidentyfikowaniu zagranicznych firm 
oferujących dźwignię finansową wyższą od dopuszczalnej, KNF wystąpiła  
do macierzystych organów nadzoru tych firm z prośbą o interwencję. 
KNF, uczestnicząc w pracach IOSCO22 i ESMA, przedstawiała problemy związane  
z inwestycjami na rynku OTC instrumentów pochodnych, wskazując na potrzebę 
podjęcia działań w celu lepszej ochrony klientów detalicznych. 

 (dowód: akta kontroli str. 139-166, 1661-1902) 

W ocenie NIK, UKNF aktywnie monitorował i skutecznie reagował na zagrożenia  
dla klientów detalicznych, korzystających z usług firm inwestycyjnych na rynku Forex. 
Badania reklam podmiotów oferujących usługi maklerskie na rynku Forex  
nie obejmowały jednak jednego z podstawowych źródeł tego przekazu, jakim jest 
internet. Ponadto KNF, z wyjątkiem pojedynczych przypadków, nie przekazywała 
Prezesowi UOKiK informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach, mogących 
stanowić podstawę do wszczęcia przez Prezesa UOKiK adekwatnych działań. 
W celu ograniczenia występowania nieprawidłowości w sposobie świadczenia usług 
przez firmy inwestycyjne KNF wydała stanowiska i wytyczne, których skuteczność,  

                                                      
20 https://www.knf.gov.pl/Images/KNF_CFDs_22-06-11_tcm75-26793.pdf, 

https://www.knf.gov.pl/Images/instrumenty_na_rynku_forex_tcm75-29721.pdf, 
http://www.knf.gov.pl/Images/KNF_forex_18_04_2012_tcm75-30319.pdf, 
https://www.knf.gov.pl/Images/KNF_forex_2_07_2013_tcm75-35006.pdf, 
https://www.knf.gov.pl/Images/KNF_forex_8_10_2014_tcm75-39268.pdf.  

21 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 73). 

22 Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (ang. International Organization  
of Securities Commissions) – organizacja zrzeszająca instytucje regulujące i nadzorujące rynki 
papierów wartościowych z różnych krajów świata. 
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ze względu na termin ich wdrożenia, nie była możliwa do zweryfikowania w trakcie 
kontroli NIK. 

3. Rozpatrywanie skarg na działalność firm oferujących usługi na rynku Forex 

Na stronie internetowej KNF zamieszczane są informacje o zasadach składania skarg 
na działalność podmiotów nadzorowanych przez KNF oraz formularze  
do informowania o nieprawidłowościach w działalności tych podmiotów. UKNF 
informował, że nie rozpatruje zgłaszanych zarzutów oraz nie zajmuje stanowiska  
w indywidualnych sprawach, przedstawianych w korespondencji kierowanej  
do organu nadzoru. Z informacji tych wynika, że sygnały te mogą zostać 
wykorzystane w ramach prowadzonych działań nadzorczych. Skargi i wnioski 
wynikające z nieuwzględnienia przez podmioty rynku finansowego indywidualnych 
roszczeń klienta w drodze reklamacji, przyjmuje Rzecznik Finansowy. 

Według stanu na 30 września 2016 r., jednostką organizacyjną UKNF, 
odpowiedzialną za rozpatrywanie skarg nieprofesjonalnych uczestników rynku 
kapitałowego, był DOK. Zasady postępowania ze skargami wnoszonymi do Urzędu 
przez nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego modyfikowane były  
w kolejnych instrukcjach w związku ze zmianami struktury organizacyjnej Urzędu, 
przepisów normujących działanie KNF, a także utworzeniem Rzecznika 
Finansowego23. 

W okresie od początku 2013 r. do końca I połowy 2016 r. do DOK wpłynęły 164 skargi 
na działalność firm inwestycyjnych, oferujących usługi na rynku Forex, w tym dziesięć 
w 2013 r., 17 w 2014 r., 100 w 2015 r. oraz 37 w I półroczu 2016 r. Skargi  
na zagraniczne podmioty działające w Polsce w innej formie niż oddział stanowiły 
52,4% spraw, na polskie firmy inwestycyjne - 35,4%, na podmioty, które notyfikowały 
działalność w formie oddziału - 6,1% oraz na podmioty działające bez wymaganej 
notyfikacji - 6,1%. Skargi dotyczyły nierzetelnego postępowania firm inwestycyjnych, 
postanowień zawartych we wzorcach umów oraz wprowadzającej w błąd reklamy 
produktów.  

Sprawy zgłoszone w skargach poddawane były analizie pod kątem oceny 
pozostawania ich w zakresie kompetencji KNF. Sygnały i informacje  
o nieprawidłowościach w działalności firm inwestycyjnych były wykorzystywane przez 
UKNF do analizy praktyk rynkowych i podejmowania działań, mających na celu 
eliminowanie praktyk naruszających przepisy prawa oraz interesy klientów.  

(dowód: akta kontroli str. 298-574, 3464-3485) 

W ocenie NIK, UKNF rozpatrując skargi klientów na firmy inwestycyjne, świadczące 
usługi na rynku Forex, postępował zgodnie z ustalonymi wewnętrznie zasadami. 
Otrzymane skargi stanowiły źródło informacji o potencjalnych nieprawidłowościach  
w działaniu firm inwestycyjnych i były wykorzystywane w wykonywaniu zadań 
nadzorczych. 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden  
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

 

                                                      
23 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego  

i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 892). 

Opis stanu 
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Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli24 
kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie 
umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia 
jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli,  
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.    

 

Warszawa, dnia   25    października 2016 r. 

 Wiceprezes 
Najwyższej Izby Kontroli 

Ewa Polkowska 

 

 
 

.................................................. 

 podpis 

 

                                                      
24 Dz.U. z 2015 r. poz. 1096, ze zm. 
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