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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 Roman Sulej, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr KBF/20/2016 z dnia 
29 czerwca 2016 r.   

Jednostka 

kontrolowana 
Narodowy Bank Polski, 00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banku Polskiego od 21 czerwca 2016 r. 
Poprzednio od 11 czerwca 2010 r. Prezesem NBP był Marek Belka. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Narodowy Bank Polski nie kontrolował internetowych kantorów walutowych w trybie 
przepisów prawa dewizowego, gdyż kantory internetowe nie podlegają wpisowi  
do rejestru działalności kantorowej, a działalność internetowych kantorów walutowych 
nie jest działalnością kantorową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo 
dewizowe1 i nie podlega regulacjom tej ustawy.  

NBP monitorował czy kantory prowadzące sprzedaż walut przez internet  
nie wykorzystują w sposób nieuprawniony wizerunku NBP. W stosunku do kantorów 
internetowych reklamujących swoje usługi w sposób sugerujący, że podlegają  
one kontroli NBP podjęto działania, które spowodowały, że kantory zaniechały takich 
praktyk.  

NBP dokonał próby oceny występującego ryzyka związanego z działalnością 
kantorów internetowych i od 2010 r. wskazywał na potrzebę uregulowania prawnego 
tej działalności i jej nadzorowania.  

NBP w zakresie wynikającym z posiadanych kompetencji okazjonalnie zbierał dane, 
pozwalające oszacować wielkość obrotów realizowanych przez klientów detalicznych 
na internetowych platformach transakcyjnych Forex, prowadzonych przez banki 
działające w Polsce. NBP nie posiada pełnej informacji w zakresie wielkości transakcji 
realizowanych przez klientów detalicznych na internetowych platformach 
transakcyjnych Forex, gdyż regularna sprawozdawczość przekazywana przez banki 
do NBP nie obejmuje ich działalności na tym rynku, a inne podmioty oferujące takie 
usługi nie są zobowiązane do przekazywania do NBP informacji o skali swojej 
działalności. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Monitoring kantorów internetowych  

1. Od roku 2009 na polskim rynku usług finansowych rozwijały działalność podmioty 
oferujące wymianę walut z wykorzystaniem internetu, potocznie nazywane 
„kantorami internetowymi”. 

                                                      
1  Dz.U. z 2012 r. poz. 826, ze zm. 

Ocena ogólna 

Opis stanu 
faktycznego 



 

3 

Kantory internetowe mogą dokonywać bezgotówkowych transakcji kupna  
i sprzedaży walut, pośredniczyć w przekazywaniu środków pieniężnych pomiędzy 
użytkownikami serwisu w połączeniu z wymianą przyjętych środków pieniężnych 
oraz organizować i udostępniać systemy dopasowania przeciwstawnych zleceń 
kupna i sprzedaży walut składanych przez użytkowników systemu.  
Kantory internetowe nie są zaliczane do działalności kantorowej w rozumieniu 
ustawy Prawo dewizowe. Przepisy tej ustawy nie definiują pojęcia kantory 
internetowe, a definicja działalności kantorowej nie obejmuje transakcji 
dokonywanych z wykorzystywaniem internetu, bez fizycznej wymiany walut. 
Działalność polegająca na wymianie walut za pośrednictwem internetu nie podlega 
reglamentacji, nie jest działalnością regulowaną i jest wykonywana na zasadach 
wolności wykonywania działalności gospodarczej, tj. zgodnie z ustawą z dnia  
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli nie jest powiązana  
z jedną z usług płatniczych wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia  
2011 r. o usługach płatniczych2.  
Podmioty dokonujące wymiany walut wyłącznie przez internet nie podlegają 
wpisowi do rejestru działalności kantorowej. Podmioty te nie podlegają kontroli 
Prezesa NBP ani wynikającym z art. 30 ustawy Prawo dewizowe obowiązkom 
sprawozdawczym w zakresie danych wykorzystywanych przy sporządzaniu 
bilansu płatniczego. Na podstawie art. 17 tej ustawy, NBP dokonuje wpisu  
do rejestru działalności kantorowej jedynie kantorów walutowych stacjonarnych. 
Na podstawie art. 33 tej ustawy NBP kontroluje te podmioty3. Wpis tradycyjnej 
działalności kantorowej do rejestru ma charakter deklaratoryjny, a organ rejestrowy 
ma obowiązek dokonać wpisu w ciągu 7 dni od złożenia wniosku4.  
Natomiast działalność kantorowa, zgodnie z art. 11 ustawy Prawo dewizowe, jest 
działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej.  

 (dowód: akta kontroli str. 3-8) 

2. W rejestrze działalności kantorowej prowadzonym przez NBP (który jest rejestrem 
działalności regulowanej) wpisanych i podlegających kontroli NBP było, według 
stanu na koniec kolejnych lat okresu 2013-I półrocze 2016 r., odpowiednio – 2.780, 
2.740, 2.845 i 2.817 przedsiębiorców oraz prowadzonych przez tych 
przedsiębiorców odpowiednio 4601, 5011, 5022 i 4999 kantorów. 

(dowód: akta kontroli str. 44) 

Według informacji NBP, niektórzy przedsiębiorcy wykonujący tradycyjną 
działalność kantorową, wpisaną do rejestru działalności kantorowej, łączyli  
(np. prowadząc wspólną ewidencję) z działalnością polegającą na wymianie walut 
obcych z wykorzystaniem serwisu elektronicznego. Według NBP, przedsiębiorcy 
traktują takie połączenie działalności regulowanej z działalnością niepodlegającą 
wpisowi do rejestru jako rozszerzenie oferty.  

NBP w przeprowadzanych w całym badanym okresie kontrolach przedsiębiorców 
wykonujących działalność kantorową w zakresie kupna i sprzedaży walut obcych 

                                                      
2  Dz.U. z 2014 r. poz. 874, ze zm. 
3  Prezes NBP wykonuje kontrolę podmiotów prowadzących działalność kantorową sprawdzając,  

czy przedsiębiorca wykonuje działalność kantorową zgodnie z warunkami określonymi w ustawie 
Prawo dewizowe i przepisach szczególnych wydanych na jej podstawie, tj. rozporządzeniu Ministra 
Finansów z dnia 24 września 2004 r. w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego  
do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania 
dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych (Dz. U. Nr 219, poz. 2220). 

4  Art. 67 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r.  
poz. 589, ze zm.). 
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zdiagnozował 24 przypadki prowadzenia działalności przez internet. W ośmiu 
przypadkach kantorowa działalność internetowa prowadzona była równolegle  
do działalności kantorowej tradycyjnej, a ewidencja prowadzona była wspólnie  
dla obu tych działalności. W dziewięciu przypadkach ewidencja obrotów 
prowadzona była odrębnie dla każdej działalności, a w siedmiu działalność 
kantorowa przez internet była jedyną formą kupna sprzedaży walut obcych. 

(dowód: akta kontroli str. 15-18) 

Stwierdzone łączenie ewidencji obrotów wymiany internetowej z ewidencją 
tradycyjnej działalności kantorowej miało dla kontrolowanych podmiotów skutki 
prawne, gdyż stanowiło naruszenie art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15 ustawy Prawo 
dewizowe oraz § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów5. W tych przypadkach 
NBP powiadomił właściwe urzędy skarbowe oraz skierował do przedsiębiorców 
zalecenia pokontrolne, zobowiązujące do wyodrębnienia ewidencji kantorowej  
i prowadzenia jej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dewizowych.  
We wszystkich ośmiu przypadkach przedsiębiorcy poinformowali o wykonaniu 
zaleceń. W czterech przypadkach zostało to potwierdzone w trakcie kolejnej 
kontroli przedsiębiorcy.  

(dowód: akta kontroli str. 14, 46) 

NBP nie prowadził szacunków obrotów kantorów internetowych, ponieważ nie ma 
podstaw prawnych i nie jest obowiązany do żądania od przedsiębiorców 
prowadzących kantory internetowe takich danych. Zgodnie z przepisami ustawy 
Prawo dewizowe – obowiązek przekazywania NBP danych o obrotach w zakresie 
niezbędnym do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji 
inwestycyjnej ciąży na rezydentach wykonujących tradycyjną działalność 
kantorową6.  

(dowód: akta kontroli str. 14) 

3. NBP, realizując ustawowe zadania dotyczące sprawowania kontroli nad 
działalnością kantorową, monitoruje ze względów ostrożnościowych, 
ogólnodostępne strony internetowe podmiotów oferujących wymianę walut. Celem 
monitoringu jest sprawdzenie, czy podmioty te, reklamując swoją działalność, 
 w sposób nieuprawniony nie posługują się wizerunkiem NBP.  

(dowód: akta kontroli str. 30) 

Na koniec 2012 roku NBP, przeglądając strony internetowe podmiotów oferujących 
wymianę walut przez internet, zidentyfikował 32 strony internetowe należące  
do przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności kantorowej,  
za pośrednictwem których można było dokonać wymiany walut. Na większości 
serwisów internetowych wykorzystywano w sposób nieuprawniony wizerunek 
NBP. Większość z tych podmiotów na swoich stronach internetowych oraz  

                                                      
5  Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 września 2004 r. w sprawie wyposażenia lokalu 

przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji  
i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych (Dz. U. Nr 219, poz. 2220). 

6  Stan obrotów w zakresie skupu walut w kantorach w latach 2013-2015 wzrósł z 98,2 mld zł  
do 107,7 mld zł, a w zakresie sprzedaży walut wzrósł z 57,5 mld zł do 67,6 mld zł. NBP 
ewidencjonował obroty podstawowej działalności w latach 2013 – I kwartał 2016 według 
sprawozdań kantorów tradycyjnych, przekazywanych kwartalnie dla NBP, zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie przekazywania 
Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz 
międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (Dz. U. Nr 184, poz. 1437). 
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w materiałach promujących swoją działalność zamieszczała informacje mogące 
wywołać wrażenie, że znajdują się pod kontrolą Narodowego Banku Polskiego  
(np. skan zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności kantorowej, logo NBP). 
Kantory te stwarzały u konsumentów przeświadczenie, że prowadzą działalność  
w pełni regulowaną i nadzorowaną. Tylko w sześciu przypadkach strony te nie 
zawierały informacji o nadzorze sprawowanym przez NBP. 

NBP poinformował firmy, które posiadały wpis do rejestru i dokonywały wymiany 
walut przez internet, że bezprawnie wykorzystują wizerunek NBP, a działalność 
wymiany walut przez internet w obowiązującym stanie prawnym nie stanowi 
działalności kantorowej. Ponadto NBP wezwał do usunięcia przez 
przedsiębiorców, z ich stron internetowych, informacji dotyczącej nadzoru NBP  
(w tym skanów zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności kantorowej, logo 
NBP itp.) oraz wezwał do wykreślenia się z rejestru działalności kantorowej tych 
przedsiębiorców, którzy nie wykonują tradycyjnej działalności kantorowej.  
W efekcie przedsiębiorcy zastosowali się do zaleceń i postulatów NBP.  

 (dowód: akta kontroli str. 19-40) 

NBP, kontynuując te działania w latach następnych, nie stwierdził już przypadków 
nieuprawnionego wykorzystywania wizerunku NBP. Na koniec czerwca 2016 r.,  
41 przedsiębiorców wpisanych do rejestru NBP oferowało wymianę walut obcych  
z wykorzystaniem 41 serwisów internetowych. Natomiast łącznie zidentyfikowano 
66 przedsiębiorców wpisanych i niewpisanych do rejestru NBP, którzy prowadzili 
70 serwisów internetowych umożliwiających wymianę walut.  

4. W korespondencji z Ministerstwem Finansów oraz na spotkaniach w Ministerstwie 
Finansów w latach 2010-2012, NBP wskazywał na potrzebę legislacyjnej regulacji 
działalności kantorów internetowych oraz na zagrożenia i ryzyka związane  
z działalnością tych podmiotów. Podstawę do formułowania uwag stanowiły 
doświadczenia z obserwacji działalności kantorów internetowych oraz w trakcie 
kontroli u przedsiębiorców wykonujących tradycyjną działalność kantorową. NBP 
do zidentyfikowanych istotnych ryzyk dla klientów kantorów internetowych zaliczył 
ryzyko rozliczeniowe związane możliwością utraty pieniędzy przekazanych 
kantorowi internetowemu, ryzyko technologiczne związane z systemami 
informatycznymi niepodlegającymi weryfikacji pod kątem m.in. merytorycznej 
poprawności zawieranej transakcji oraz ochrony danych osobowych.  

NBP w pismach kierowanych do Ministra Finansów wskazywał na potrzebę objęcia 
kantorów internetowych nadzorem, tj. wyznaczenie podmiotów odpowiedzialnych 
za jego sprawowanie oraz wyposażenie nadzorcy w odpowiednie uprawnienia 
kontrolne. 

(dowód: akta kontroli str. 176-177,181-257) 

Jednocześnie w 2013 r. NBP wyraził wątpliwość co do dalszego sprawowania 
kontroli działalności kantorowej przez NBP. Prezes NBP zwrócił się do Ministra 
Finansów o rozważenie możliwości kompleksowej instytucjonalnej zmiany 
usytuowania nadzoru nad działalnością w zakresie usług wymiany walut, 
niezależnie od sposobu ich wykonywania – zarówno w formie tradycyjnej,  
jak i internetowej. W ocenie Prezesa NBP przypisywanie funkcji kontrolnych 
Narodowemu Bankowi Polskiemu wobec tej działalności nie znajduje uzasadnienia 
z punktu widzenia jego roli i zadań banku centralnego.  
Obecnie, stanowisko to uległo modyfikacji. NBP oczekuje, że sposób podejścia  
do uregulowania tej działalności, a także objęcia nadzorem, powinien być 
wielopłaszczyznowy i przedmiotowy – uzależniony od charakteru prowadzonej 
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działalności, powodującej określone ryzyko dla klienta. Ryzyko takie związane jest 
z niejednolitą działalnością kantorów internetowych. W przypadku, gdy klient 
najpierw zamawia walutę po wskazanym kursie i wpłaca za nią należność  
na rachunek kantoru (w trybie zwrotnym natychmiastowym), to wymogi i warunki 
nadzoru powinny zostać określone w przepisach w sposób nie mniej restrykcyjny 
niż w przepisach dotyczących tradycyjnej działalności kantorowej. W tym 
przypadku mechanizm transakcji jest podobny, jak przy tradycyjnej działalności 
kantorowej kontrolowanej przez NBP i stanowiłby formę rozszerzenia tradycyjnej 
oferty kantoru nadzorowanej przez NBP. Natomiast w odniesieniu  
do przedsiębiorców oferujących klientom transakcje o wyższym ryzyku dla klienta, 
noszące znamiona transakcji płatniczych, w ramach tzw. portfela walutowego7 lub 
z wykorzystaniem platformy społecznościowej8, gdy klient najpierw przelewa 
pieniądze i utrzymuje je na rachunku kantoru, dokonując następnie w ramach 
swoich potrzeb transakcji – wymogi nadzoru powinny być nie mniejsze niż 
określone dla instytucji płatniczych, nad którymi nadzór sprawuje KNF. W tym 
przypadku nadzór nad tymi transakcjami o charakterze operacji płatniczych 
pełniłaby tak, jak dotychczas KNF.  

NBP zadeklarował gotowość do konstruktywnego dialogu z Ministerstwem 
Finansów i KNF w celu wypracowania efektywnego modelu regulacji i nadzoru nad 
działalnością wymiany walut przez internet.  

 (dowód: akta kontroli str. 239, 425-426) 

Brak uregulowań w zakresie internetowych platform wymiany walut oraz 
jednoznaczności w odniesieniu do sytuacji prawnej tych podmiotów powoduje,  
że do NBP w badanym okresie trafiły zapytania od 11 przedsiębiorców i prośby  
o interpretację przepisów. W pytaniach przedsiębiorcy oczekiwali wyjaśnienia,  
czy podlegają przepisom dotyczącym działalności kantorowej zawartym w ustawie 
Prawo dewizowe lub jakie wymagania muszą spełniać (zakładając,  
że wspomniane przepisy mogą ich dotyczyć). Biorąc pod uwagę zakres 
kompetencji właściwych instytucji, sprawy takie były przekazywane  
do Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 1 i art. 8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
4 września 1997 r. o działach administracji rządowej9. 

(dowód: akta kontroli str. 175, 258-373) 

5. W okresie od początku 2013 do czerwca 2016 r. do NBP wpłynęło 18 skarg 
klientów na działalność dziewięciu kantorów walutowych. Żadna z nich  
nie dotyczyła tzw. kantorów internetowych. Wszystkie otrzymane skargi dotyczyły 
niewłaściwego, w ocenie klientów, stosowania kursów walut. Z uwagi na fakt,  
iż obowiązujące przepisy ustawy Prawo dewizowe nie nakładają  
na przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową ograniczeń w zakresie 
ustalania kursów transakcji kupna i sprzedaży walut – ich stosowanie nie podlega 
kontroli Prezesa NBP.  

 (dowód: akta kontroli str. 41-43) 

W działalności NBP w przedstawionym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.  
 

                                                      
7  Klient zasila swój portfel walutowy, który jest na rachunku przedsiębiorcy, a następnie zawiera 

transakcje przez internet (transakcje z portfela walutowego). 
8  Wymiana walut pomiędzy użytkownikami danej platformy, portalu. Usługa polega wyłącznie  

na kojarzeniu stron zainteresowanych wymianą (transakcje społecznościowe). 
9  Dz. U. z 2016 r. poz. 543, ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie prowadzenie przez NBP w ramach 
kontroli tradycyjnych kantorów walutowych oraz monitoringu internetu, weryfikacji 
sposobu prezentacji działalności przez kantory internetowe. W wyniku tych działań 
NBP doprowadził do zaprzestania przez kantory internetowe wykorzystywania 
wizerunku NBP w reklamowaniu ich działalności.  

2. Monitoring obrotów na krajowym rynku walutowym Forex 

NBP nie prowadzi monitoringu rozwoju usług dostępu do rynku Forex dla klientów 
detalicznych. NBP nie posiada uprawnień do zbierania danych od krajowych 
podmiotów maklerskich oraz mających siedzibę poza Polską firm inwestycyjnych, 
które na obszarze UE i OECD mogą prowadzić internetowe platformy transakcyjne  
i oferować usługi na rynku Forex klientom detalicznym. Jednocześnie dane dotyczące 
obrotów na rynku walutowym, jakie przekazują banki krajowe co miesiąc do NBP, 
zgodnie z uchwałą Zarządu NBP (formularze sprawozdawcze M0013, M0017  
i M0018)10, nie obejmują transakcji realizowanych przez klientów detalicznych  
na wspomnianych internetowych platformach transakcyjnych. Transakcje te są 
wyłączone z zakresu danych sprawozdawanych przez te podmioty11 i w związku z tym 
nie są one wyodrębniane w żadnym z wymienionych formularzy. 

NBP jedynie okazjonalnie w 2013 r. i w 2016 r. zbierał dla Banku Rozrachunków 
Międzynarodowych dane o wartości walutowych transakcji pochodnych (transakcje 
CFD – contract for differences), realizowanych poprzez niektóre banki krajowe  
na platformach internetowych.  

Informacje te nie pozwalają jednak na kompleksową analizę ryzyka wynikającego  
z aktywności klientów detalicznych na rynku Forex. Większa część klientów 
detalicznych rynku Forex obsługiwana jest przez platformy domów maklerskich oraz 
platformy zagraniczne, które nie podlegają obowiązkom statystycznym na rzecz NBP. 
W związku z tym dane zbierane przez NBP stanowią tylko informację o niewielkiej 
części rynku. 

 (dowód: akta kontroli str. 376-377) 

NBP przedstawił wyniki badania obrotów na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych 
instrumentów pochodnych w Polsce w kwietniu 2013 r. i kwietniu 2016 r. zawierające 
m.in. szacunki obrotów na krajowym rynku transakcji CFD dla klientów 
indywidualnych. W kwietniu 2013 r. oszacowana średnia dzienna wartość tych 
transakcji wyniosła co najmniej 500 mln USD i była szacunkiem NBP dla całego 
rynku, na podstawie danych jednego banku. W kwietniu 2016 r. trzy banki krajowe  
z 16 uczestniczących w badaniu, wykazały obroty w transakcjach CFD, realizowanych 
przez klientów detalicznych na internetowych platformach transakcyjnych. Ich średnia 
dzienna wartość wyniosła około 142 mln USD. Niższa niż w 2013 r. średnia dzienna 
wartość operacji klientów detalicznych w Polsce nie oznacza spadku obrotów 
całkowitej wartości transakcji klientów detalicznych rynku Forex. Spadek obrotów na 
bankowym rynku Forex dla klientów indywidualnych spowodowany jest 
dekoncentracją tego rynku i dynamicznym jego rozwojem w ostatnich trzech latach,  

                                                      
10  Uchwała nr 53/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie 

trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych 
niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz 
oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 15  
ze zm.).  

11  Instrukcja wypełniania formularzy sprawozdawczych M0001-M0018, NBP, Warszawa 2015, s. 20, 
  pkt 18., dostępna na stronie internetowej: 
  http://www.nbp.pl/statystyka/sprawozdawczosc/form/Instrukcja_M0001-M0018-xi2015.pdf  
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w sektorze podmiotów maklerskich i platform zagranicznych, pozostających poza 
statystyką i monitoringiem NBP.  

(dowód: akta kontroli str. 378-379, 403, 416) 

NBP przedstawił w swoich opracowaniach12 zagrożenia związane z inwestowaniem 
na tym rynku, które były wcześniej zidentyfikowane i sygnalizowane przez krajowe  
i międzynarodowe organy nadzoru13.  

(dowód: akta kontroli str. 380, 403-404, 417-418)   

Mając na uwadze ryzyko dla klientów detalicznych związane z inwestowaniem  
na rynku Forex, NBP w 2014 r. poparł propozycję UKNF wprowadzenia do ustawy  
o obrocie instrumentami finansowymi zapisu o konieczności utrzymywania przez 
klienta firmy inwestycyjnej minimalnego depozytu zabezpieczającego dla transakcji 
pochodnych, wynoszącego nie mniej niż 2% wartości zobowiązań wynikających  
z tytułu tych transakcji. Przepis ten skutkowałby ograniczeniem maksymalnej dźwigni 
stosowanej na internetowych platformach transakcyjnych do poziomu 50:1. 
Ostatecznie przyjęte przez ustawodawcę rozwiązanie zakłada utrzymywanie przez 
klienta depozytu zabezpieczającego, wynoszącego co najmniej 1% wartości 
nominalnej danego instrumentu pochodnego, tj. stosowania maksymalnej dźwigni 
100:114.  

(dowód: akta kontroli str. 380, 388) 

Zdaniem NBP aktywność klientów detalicznych na rynku Forex, ze względu na jej 
skalę, nie zagraża bezpośrednio stabilności krajowych instytucji finansowych. 
Decydującą pozycję na rynku walutowym z punktu widzenia stabilności krajowego 
systemu finansowego odgrywa bankowy krajowy rynek hurtowy. Z punktu widzenia 
klientów detalicznych ten segment rynku generuje co najwyżej ryzyko reputacyjne. 
Praktyki obserwowane na rynku Forex, w szczególności oferowanie klientom 
detalicznym instrumentów pochodnych o bardzo dużej dźwigni finansowej oraz 
nadużycia i nierzetelne reklamy lub promocje ze strony podmiotów maklerskich, 
oferujących dostęp do internetowych platform transakcyjnych, mogą zagrażać 
interesom konsumentów, których ochroną zajmują się w Polsce odpowiednie 
instytucje.  

(dowód: akta kontroli str. 449) 

W kontrolowanym zakresie działalności NBP nie stwierdzono nieprawidłowości.  
 

 

                                                      
12  Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych 

instrumentów pochodnych w Polsce, NBP, Warszawa 2013, s. 8 oraz Rozwój systemu 
finansowego w Polsce w 2012 r., NBP, Warszawa 2013, s. 291-292. Wyniki badania obrotów  
w kwietniu 2016 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych  
w Polsce, NBP, Warszawa, wrzesień 2016, s. 7-8. 

13  Informacja Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) dla klientów firm inwestycyjnych  
na temat ryzyka związanego z obrotem na rynku walutowym opublikowana 22 czerwca 2011 r., 
dostępna na stronie internetowej: http://www.knf.gov.pl/Images/KNF_CFDs_22-06-11_tcm75-
26793.pdf oraz ostrzeżenie dla inwestorów dotyczące transakcji na rynku walutowym z 5 grudnia 
2011 r., wystosowane przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), 
dostępne na stronie internetowej: 

  https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2011-412_pl.pdf  
14  Art. 73, ust. 2a. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, 

poz. 1538, ze zm.), wprowadzony ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 73). 
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NBP pozyskiwał poprzez okazjonalne badania dane dotyczące obrotów na rynku 
Forex, realizowane przez niektóre banki krajowe. Zakres pozyskiwanych danych 
wynikał z ograniczonych kompetencji NBP w tym zakresie. Dane pozyskiwane 
okazjonalnie od banków w związku z badaniem dla Banku Rozrachunków 
Międzynarodowych (BIS) nie umożliwiają monitorowania przez NBP tego rynku. 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli15 
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. 

 

Warszawa, dnia         października 2016 r. 

 Prezes 
Najwyższej Izby Kontroli 

Krzysztof Kwiatkowski 

 

 

 

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

 Podpis 

 

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