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Wyk az stosowanych sk rótów, sk rótowców i pojęć
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CFD

(z ang. contract for difference) kontrakt na różnice kursowe, to instrument
finansowy należący do tzw. grupy instrumentów pochodnych.
Jest to umowa pomiędzy dwoma stronami, które zobowiązują
się do rozliczenia różnicy pomiędzy ceną instrumentu bazowego
w chwili zawarcia transakcji i jego ceną w chwili zamknięcia transakcji.
Instrumentami bazowymi mogą być np. akcje, kursy par walutowych,
indeksy giełdowe, metale i surowce (np. złoto, srebro, ropa naftowa,
gaz ziemny). Kontrakty CFD nie wiążą się z nabyciem instrumentów
bazowych;

Dyrektywa MiFID

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 30.04.2004, str. 1, ze zm.);

Dźwignia finansowa

finansowanie zakupu instrumentów finansowych z wykorzystaniem
pożyczonych środków. Wielkość dźwigni finansowej określa się jako relację
wartości środków własnych służących jako depozyt zabezpieczający
transakcję do wartości środków obcych wykorzystanych do sfinansowania
transakcji. W przypadku transakcji na rynku Forex dźwignia finansowa
pozwala na zawieranie transakcji o relatywnie dużej wartości przy
stosunkowo niewielkim wkładzie własnym klienta, zwanym depozytem
zabezpieczającym. Stwarza to możliwość osiągnięcia wyższych zysków,
ale wiąże się także z ryzykiem poniesienia strat nieproporcjonalnie dużych
do zainwestowanych własnych środków („Jak działa dźwignia finansowa?”
– zobacz opis na str. 25);

Firma inwestycyjna
(w rozumieniu ustawy
z dnia
29 lipca 2005 r.
o obrocie
instrumentami
finansowymi1)

dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską oraz zagraniczną
osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD
lub WTO, albo osobę fizyczna z miejscem zamieszkania na terytorium
państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską;

Forex

FX (z ang. foreign exchange) – całodobowy globalny hurtowy rynek
walutowy („Co to jest Forex?” i „Jak działa Forex?” – zobacz opisy
na str. 17 i 24);

Instrumenty
pochodne

(w rozumieniu ustawy o obrocie) opcje, kontrakty terminowe, swapy,
umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy
bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów
finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów
finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych,
stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych
oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw,
zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych)
oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego;

Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, ze zm.

Kantor internetowy

podmiot świadczący usługę wymiany walut za pośrednictwem internetu
lub działalność polegająca na organizowaniu i udostępnianiu systemu
umożliwiającego kojarzenie przeciwstawnych zleceń zbycia i nabycia
walut składanych przez użytkowników systemu;

Klient profesjonalny
(w rozumieniu ustawy
o obrocie)

podmiot, na którego rzecz jest lub ma być świadczona co najmniej jedna
z usług działalności maklerskiej, który posiada doświadczenie i wiedzę
pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych,
jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami,
który jest np. bankiem, firmą inwestycyjną, zakładem ubezpieczeń,
funduszem inwestycyjnym, towarowym domem maklerskim;

KNF lub Komisja

Komisja Nadzoru Finansowego;

Kodeks cywilny

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, ze zm.);

Kodeks postępowania
administracyjnego

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.);

Kwotowanie

podanie cen kupna i sprzedaży instrumentu finansowego w danym
momencie;

Makler

pośrednik na rynku Forex, odpłatnie uczestniczący w zawieraniu transakcji.
Udostępnia platformę handlową, dzięki której możliwe jest składanie
zleceń kupna/sprzedaży na rynku Forex;

NBP

Narodowy Bank Polski;

Nieprofesjonalni
uczestnicy rynku
Forex

uczestnicy rynku Forex niebędący podmiotami świadczącymi usługi
na rynkach finansowych. Podgrupę wśród nieprofesjonalnych uczestników
rynku Forex stanowią klienci indywidualni, będący osobami fizycznymi
nieprowadzącymi działalności gospodarczej;

OTC

(z 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;

RF

Rzecznik Finansowy;

Rozporządzenie
w sprawie określenia
warunków
technicznych

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie
określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych
dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych
oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego
(Dz. U. poz. 1072);

Rozporządzenie
w sprawie trybu
postępowania firm
inwestycyjnych

rozporządzenie 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 878, ze zm.);

Spread

różnica między ceną kupna i sprzedaży waluty;
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Stop–loss

określany przez inwestującego poziom cenowy, przy którym ma być
wykonana transakcja zamykająca pozycję w celu ograniczenia wysokości
ponoszonej straty;

Stop–out

natychmiastowe zamknięcie pozycji przez brokera po pierwszej możliwej
cenie, w sytuacji gdy strata na koncie inwestora stanie się bardzo duża
w stosunku do posiadanego kapitału. Poziom przy którym uaktywnia się
mechanizm stop-out ustalany jest przez brokera;

UKNF
UOKiK
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Urząd Komisji Nadzoru Finansowego;
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

Ustawa o nadzorze
nad rynkiem
finansowym

ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 174, ze zm.);

Ustawa o nadzorze
nad rynkiem
kapitałowym

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1289, ze zm.);

Ustawa o obrocie

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, ze zm.);

Ustawa o okik

ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2015 r. poz. 184, ze zm.);

Ustawa o Rzeczniku
Finansowym lub
ustawa o RF

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.);

Waluta wirtualna
(kryptowaluta)

zgodnie z definicją przyjętą przez Europejski Bank Centralny jest to cyfrowa
reprezentacja wartości, nieemitowana przez bank centralny, instytucję
kredytową lub instytucję pieniądza elektronicznego, która w pewnych
okolicznościach może być stosowana jako alternatywa dla pieniądza.
Na świecie stworzono kilkaset kryptowalut. Najbardziej rozpowszechnioną
z nich jest bitcoin.
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ZAŁOŻENIA KONTROLI
Temat i numer kontroli

Informację sporządzono na podstawie wyników kontroli planowej P/16/007 – Ochrona praw
nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego.
Cel główny kontroli
Celem kontroli była ocena, czy instytucje odpowiedzialne za nadzór nad rynkiem walutowym (Forex,
kantorami internetowymi i rynkiem walut wirtualnych) oraz wspierające konsumentów w sporach
z podmiotami oferującymi usługi na tym rynku zapewniają nieprofesjonalnym uczestnikom rynku
walutowego wystarczającą ochronę ich praw. Prawidłowe funkcjonowanie tych instytucji powinno
zapewnić kontrolę działania podmiotów rynku walutowego, eliminowanie stwierdzonych nadużyć
i niewłaściwych praktyk w działalności tych podmiotów oraz rzetelne reagowanie na skargi
zgłoszone przez nieprofesjonalnych uczestników rynku.
Cele szczegółowe kontroli
Szczegółowa tematyka kontroli obejmowała ocenę:
−− nadzoru nad bezpieczeństwem świadczenia usług nieprofesjonalnym uczestnikom rynku
walutowego,
−− rzetelności monitoringu i reakcji na zagrożenia dla nieprofesjonalnych uczestników rynku
walutowego,
−− skuteczności postępowań mających na celu eliminowanie nadużyć wobec nieprofesjonalnych
uczestników rynku walutowego,
−− działań podejmowanych na rzecz uwzględnienia w obowiązujących przepisach zmian
związanych z funkcjonowaniem rynku wymiany walut.
Okres objęty kontrolą
Kontrola została przeprowadzona od 29 czerwca do 25 października 2016 r. w UKNF, UOKiK,
Biurze Rzecznika Finansowego, NBP i Ministerstwie Finansów.
Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2016 r. oraz działania wcześniejsze, mające
związek z zakresem przedmiotowym kontroli. Działalność Rzecznika Finansowego była kontrolowana
od 11 października 2015 r., tj. od powołania tego organu.
Zakres przedmiotowy kontroli
Kontrolę przeprowadzono pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości.
Wykaz skontrolowanych podmiotów oraz osób nimi kierujących przedstawiono w załączniku nr 1
do informacji.
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PODSUMOWANIE W YNIKÓW KON TROLI
2.1 Ogólna ocena kontrolowanej działalności
Komisja Nadzoru Finansowego jako jedyny organ państwa podejmowała w latach 2013–2016
aktywne działania na rzecz ochrony nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego Forex.
Jednakże z uwagi na transgraniczny i spekulacyjny charakter tego rynku istniały i nadal istnieją
znaczące luki w systemie ochrony i bardzo wysokie ryzyko, że jego uczestnicy poniosą straty
finansowe.
Od początku 2012 r. do połowy 2016 r. łączne straty klientów krajowych firm inwestycyjnych
wyniosły ponad 2,1 mld zł. Brak przy tym danych na temat strat ponoszonych przez klientów
firm zagranicznych, których działa więcej niż firm krajowych. W poszczególnych latach
odsetek aktywnych klientów firm krajowych, którzy ponieśli straty wahał się od 75% do 82%.
Ryzyko strat potęguje stosowanie dźwigni finansowej. W lipcu 2015 r. jej wysokość została
wprawdzie – z inicjatywy KNF – ustawowo ograniczona do poziomu 1:100, jednak jest to nadal
poziom na tyle wysoki, że wahania kursów walut mogą szybko doprowadzić do zakończenia
inwestycji ze stratą.
KNF w celu ograniczenia nieprawidłowości w świadczeniu usług maklerskich na rynku Forex
sformułowała stanowiska i wytyczne wskazujące dobre praktyki w sposobie świadczenia usług,
uwzględniające, że aktywnymi uczestnikami rynku są klienci nieprofesjonalni. Ocena skuteczności
proponowanych rozwiązań nie była jednak w tej kontroli możliwa, gdyż dopiero w jej trakcie
(30 września 2016 r.) upływał termin wdrożenia wytycznych wyznaczony dla firm inwestycyjnych.
Działania KNF były nakierowane na podniesienie standardów świadczenia usług i eliminowanie
nieprawidłowości w funkcjonowaniu krajowych firm inwestycyjnych. Tymczasem usługi na rynku
Forex są oferowane głównie poprzez internet i często spoza Polski. Inwestor indywidualny łatwo
może stać się klientem firmy zagranicznej, w której zakres ochrony jest niższy niż egzekwowany
przez KNF od podmiotów krajowych, a dochodzenie praw klientów znacznie utrudnione.
Jest to tym bardziej prawdopodobne, że firmy te prowadzą agresywną reklamę rynku Forex
jako łatwodostępnego źródła ponadprzeciętnych zysków. Dodatkowo, część podmiotów
zagranicznych oferowała usługi bez wymaganych zezwoleń, a z uwagi na obowiązujące polskie
przepisy karne ich ściganie było nieskuteczne. Zdaniem NIK, UNKF powinien w większym
stopniu kontrolować rynek pod kątem identyfikacji takich podmiotów. Powinny zostać także
podjęte działania na rzecz zwiększenia skuteczności ścigania podmiotów świadczących usługi
bez zezwolenia.
Przepisy dopuszczają oferowanie danej usługi finansowej tylko tym klientom, którzy rozumieją
jej charakter oraz posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby ocenić związane z nią ryzyka.
UKNF weryfikował, czy krajowe firmy inwestycyjne przeprowadzały badanie odpowiedniości usług
dla klientów. Nie miał jednak uprawnień, aby weryfikować, czy badanie to było przeprowadzane
rzetelnie, a klient wypełniający ankietę nie był poddawany manipulacjom. Od kwietnia 2016 r.
uprawnienia do weryfikacji prawidłowości działania firm inwestycyjnych w tym zakresie posiada
Prezes UOKiK, jednak z uprawnień tych do zakończenia kontroli nie skorzystał.
Za mało istotne UKNF i UOKiK uznały prowadzenie monitoringu przekazów reklamowych,
choć to one, zdaniem NIK, mają znaczący wpływ na pozyskiwanie nowych klientów przez firmy
inwestycyjne.
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Słabym elementem systemu, obniżającym skuteczność ochrony praw nieprofesjonalnych
uczestników rynku walutowego, była niedostateczna współpraca kontrolowanych podmiotów.

P O D S U M O WA N I E W Y N I KÓ W KO N T R O L I

Komisja Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznik
Finansowy nie informowały się o stwierdzonych praktykach mogących stanowić naruszenie
interesów konsumentów. Lepsza współpraca i wymiana informacji zwiększyłaby możliwość realizacji
zadań, które poszczególne instytucje uznają za zbyt obciążające w stosunku do posiadanych
zasobów. Umożliwiłaby także reakcje podmiotom posiadającym najbardziej skuteczne instrumenty,
pozwalające na eliminowanie niedozwolonych praktyk.
NIK jako działanie nierzetelne oceniła przewlekłe reagowanie przez Ministerstwo Finansów
na ryzyka związane z działalnością kantorów internetowych. Pomimo upływu ponad sześciu lat
od zidentyfikowania niebezpieczeństw w działaniu tych podmiotów nie zostały zakończone prace
legislacyjne, których efektem byłoby uchwalenie przepisów regulujących ich funkcjonowanie.
Prac nie zakończono, choć kwestia ta była m.in. przedmiotem rekomendacji Komitetu Stabilności
Finansowej po analizie działalności organów i instytucji państwowych w odniesieniu do Amber
Gold Sp. z o.o. W wyniku tego monitoring działalności kantorów internetowych był ograniczony
do jednorazowego badania przeprowadzonego przez UOKiK oraz weryfikacji przez NBP, czy kantory
internetowe reklamując swoją działalność nie posługują się wizerunkiem NBP.
Kontrolowane instytucje rzetelnie, zgodnie z zakresem swoich kompetencji, rozpatrywały skargi
klientów podmiotów świadczących usługi na rynku walutowym. Rzecznik Finansowy szczegółowo
rozpatrywał skargi pod kątem możliwości udzielenia pomocy klientom podmiotów rynku
finansowego. Decyzje o udzieleniu lub odmowie udzielenia wsparcia klientom były poprzedzone
analizą dokumentów i uzasadnione merytorycznie. UOKiK nie dotrzymywał ustawowych terminów
postępowań w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, a także przewlekle
prowadził postępowania wyjaśniające.

2.2 Synteza wyników kontroli
1. Działalność firm oferujących usługi na rynku Forex była przedmiotem monitoringu UKNF.
Brak jest jednak dokładnych danych o liczbie podmiotów świadczących takie usługi klientom
indywidualnym oraz o wartości operacji realizowanych przez te podmioty, co wynika z braku
odpowiedniej sprawozdawczości. UKNF i NBP w oparciu o pozyskane dane oszacowały liczbę
i wartość przeprowadzonych transakcji. Według danych UKNF w I półroczu 2016 r. 132,8 tys. klientów
miało zawartą umowę o świadczenie usług na rynku Forex za pośrednictwem krajowych firm
inwestycyjnych, w tym 30,3 tys. stanowili klienci aktywni, tj. tacy, którzy na przeprowadzonych
transakcjach zrealizowali zysk lub stratę. Z szacunków UKNF wynika, że rośnie zarówno liczba
klientów, którzy ponieśli stratę na transakcjach na rynku Forex, jak i łączna wartość strat. W okresie
od początku 2012 r. do końca I połowy 2016 r. straty wyniosły łącznie 2,1 mld zł. W rekordowym
pod tym względem 2015 r. wyniosły one 607 mln zł.
UKNF zidentyfikował trzy podmioty zagraniczne, świadczące usługi na rynku Forex
bez zezwolenia. Ściganie takich przestępstw jest utrudnione, ponieważ zgodnie z zasadą
terytorialności polskie przepisy karne stosuje się do sprawcy, który popełnił czyn zabroniony
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Firmy oferujące usługi w języku polskim, ale posiadające
siedzibę i serwery za granicą, nie są traktowane jako prowadzące działalność na terytorium RP.
Brak jest także danych o liczbie kantorów internetowych i wielkości realizowanych przez
nie operacji. Jest to wynikiem braku prawnego zdefiniowania tej działalności. [str. 24–31 i 49–50]
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2. NIK oceniła pozytywnie prowadzony przez kontrolowane podmioty monitoring podmiotów
podlegających nadzorowi KNF oferujących klientom indywidualnym usługi na rynku Forex,
głównie mając na uwadze jego zakres realizowany przez UKNF. UKNF prowadził monitoring
firm inwestycyjnych oferujących polskim rezydentom usługi na rynku Forex, analizując m.in.
procedury świadczenia usług na rzecz klientów w trakcie postępowań o wydanie zezwolenia
na prowadzenie działalności maklerskiej, wykonywanie czynności nadzoru bieżącego i w toku
postępowań kontrolnych. UOKiK w bardzo ograniczonym stopniu, w nielicznych postępowaniach
wyjaśniających i postępowaniach w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
monitorował działalność firm świadczących usługi na rynku Forex. Takie podejście wynikało
z przyjętej przez UOKiK strategii, zakładającej ograniczenie działań w obszarach będących
we właściwości odpowiednich organów administracji publicznej, a także niska ocena ryzyka
nieprawidłowości wynikająca z otrzymania znikomej liczby sygnałów zewnętrznych w postaci
skarg i zawiadomień konsumenckich dotyczących tego rynku. UOKiK uznał, iż ciężar nadzoru
nad podmiotami oferującymi usługi na rynku Forex spoczywa na Komisji Nadzoru Finansowego.
KNF jednak nie ma tak daleko idących uprawnień w zakresie ochrony konsumentów,
jak Prezes UOKiK.
Bieżącym monitoringiem nie były objęte kantory internetowe. Doraźne działania koncentrujące
się na niektórych aspektach funkcjonowania kantorów internetowych podejmował UOKiK i NBP.
UOKiK przeprowadził jedno badanie regulaminów stosowanych przez przedsiębiorców
prowadzących kantory internetowe, a NBP zweryfikował, czy kantory internetowe nie informują
bezpodstawnie, że są objęte kontrolą NBP. Brak bieżącego monitoringu spowodowany był brakiem
przepisów regulujących działalność kantorów internetowych. 		
[str. 31–35 i 50–52]
3. Niewykorzystywane były możliwości współpracy UKNF i UOKiK poprzez wzajemne przekazywanie
informacji o nieprawidłowościach w działalności firm inwestycyjnych. UKNF nie informował
UOKiK o stwierdzonych przypadkach reklam wprowadzających w błąd, nieprawidłowościach
we wzorcach umów i regulaminach świadczenia usług oraz stwierdzonych praktykach mogących
stanowić naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. UOKiK nie przekazywał do UKNF
lub Rzecznika Finansowego skarg lub zawiadomień dotyczących nieprawidłowości w działaniu
podmiotów świadczących usługi na rynku walutowym. Rzecznik Finansowy nie informował
UOKiK o stosowanym przez firmę inwestycyjną w regulaminie świadczenia usługi na rynku Forex
postanowieniu, które w ocenie Rzecznika stanowiło niedozwolone postanowienie umowne, a UKNF
o stwierdzonym przypadku prowadzenia działalności przez firmę inwestycyjną bez zezwolenia.
										
[str. 36, 38, 40, 46]
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4. UKNF monitorował informacje reklamowe firm oferujących usługi na rynku Forex w trakcie
kontroli prowadzonych w tych podmiotach. W sześciu kontrolach stwierdził nieprawidłowości,
które w wyniku wydanych zaleceń zostały wyeliminowane. UKNF, jak i UOKiK nie prowadziły
bieżącego monitoringu reklam, co uzasadniały ograniczonymi zasobami kadrowymi i niewielką
liczbą skarg. Zdaniem NIK, zasadne jest prowadzenie monitoringu internetowych reklam firm
inwestycyjnych, oferujących usługi maklerskie na rynku Forex, nawet gdyby zasoby UKNF i UOKiK
umożliwiały analizę tylko części przekazów reklamowych. Reklama internetowa stanowi główny
sposób dotarcia do potencjalnych klientów. W celu ograniczenia ryzyka zawarcia przez klienta
transakcji na rynku Forex bez świadomości związanego z tym ryzyka zasadne jest rozważenie
wprowadzenia regulacji zakazującej reklamy tego typu instrumentów finansowych, kierowanej
do polskich rezydentów. 								
[str. 35–37]
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5. W kontrolach prowadzonych w krajowych firmach inwestycyjnych UKNF sprawdzał, w jaki
sposób weryfikują one poziom wiedzy inwestycyjnej potencjalnych klientów. Analizie podlegały
wykorzystywane w tym celu ankiety. UKNF i UOKiK nie badały, czy pracownicy firm inwestycyjnych
nie ingerują w sposób wypełnienia ankiety przez potencjalnego klienta, co mogłoby skutkować
nieprawidłową oceną jego wiedzy i dopuszczalnego ryzyka dokonywanej inwestycji. Dlatego
Prezes UOKiK powinien rozważyć, we współpracy z UKNF, możliwość weryfikacji postępowania
firm inwestycyjnych, poprzez tzw. „tajemniczego klienta”, o którym mowa w art. 105ia ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów. Uprawnienie to pozwala na przeprowadzenie kontroli
działania podmiotów finansowych bez uprzedniego ujawniania roli kontrolującego. [str. 39–41]
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i ryzyk mogących niekorzystnie oddziaływać
na interesy konsumentów podejmowane były działania w celu ich wyeliminowania. UKNF dążąc
do poprawy jakości usług świadczonych przez firmy inwestycyjne, tak aby nie narażały interesów
swoich klientów, publikował stanowiska i wytyczne wskazujące sposób postępowania firm
inwestycyjnych i przedstawiał przykłady dobrych praktyk. Poprawie świadomości klientów firm
inwestycyjnych służyły komunikaty i ostrzeżenia. Regulacje przyjęte z inicjatywy UKNF w 2015 r.
ograniczyły dopuszczalną wielkość dźwigni finansowej, oferowanej klientom detalicznym na rynku
Forex i ograniczyły wielkość możliwych do poniesienia strat. W ocenie NIK działania te dobrze
służyły ochronie interesów klientów firm inwestycyjnych. 				
[str. 41–44]
7. Pomimo zidentyfikowania potencjalnych ryzyk związanych z działalnością kantorów internetowych
Ministerstwo Finansów przez sześć lat nie zakończyło prac legislacyjnych, których efektem byłoby
uchwalenie przepisów regulujących działalność tych podmiotów. Głównym tego powodem
były rozbieżności stanowisk wewnątrz Ministerstwa Finansów, co do charakteru działalności
kantorów internetowych. Brak było również przepisów regulujących obrót walutami
wirtualnymi. 									
[str. 52–54]
8. Skontrolowane instytucje rzetelnie, zgodnie z zakresem swoich kompetencji, rozpatrywały skargi
i zawiadomienia dotyczące firm inwestycyjnych oferujących usługi na rynku Forex i kantorów
internetowych. UOKiK, UKNF i Rzecznik Finansowy na stronach internetowych informowali
o sposobie składania skarg i zakresie ich rozpatrywania. Skargi były rozpatrywane terminowo.
										
[str. 44–48 i 54–56]
9. Prezes UOKiK nie dotrzymywał ustawowych terminów postępowań w sprawie praktyk naruszających
zbiorowe interesy konsumentów oraz przewlekle prowadził postępowania wyjaśniające.
Strony postępowania nie zawsze były informowane o fakcie jego wydłużenia, co stanowiło
naruszenie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego.
											
[str. 55–56]

2.3 Uwagi końcowe i wnioski
Firmy inwestycyjne oferują nieprofesjonalnym uczestnikom dostęp do rynku Forex głównie w celach
spekulacyjnych. Inwestorzy nie stają się posiadaczami aktywów, które wspierałyby np. rozwój
gospodarki, lecz „grają” na krótkoterminowe zmiany kursów walut lub instrumentów finansowych.
Dokonywanie inwestycji na rynku Forex wiąże się z ponoszeniem bardzo wysokiego ryzyka. Wynika
to ze zmienności rynku i stosowania w transakcjach dźwigni finansowej. Efektem tego mogą być
niespodziewane istotne straty ponoszone przez inwestorów. Z tego względu aktywność na tym
rynku powinny podejmować osoby posiadające odpowiednie doświadczenie w operacjach
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finansowych i świadomość ponoszonego ryzyka. Ryzyko to jest zwiększane poprzez fakt, że firmy
inwestycyjne z reguły docierają do klientów, reklamując inwestycje na rynku Forex. Oferując usługi
w tym zakresie łatwo wywołać wrażenie możliwości szybkiego uzyskania ponadprzeciętnych
zysków, w wyniku czego przy podejmowaniu decyzji finansowych czynniki emocjonalne mogą
brać górę nad racjonalną oceną ryzyka. Tymczasem statystyki wskazują, że blisko 80% klientów
krajowych firm inwestycyjnych ponosi straty. Nie są znane dane na temat wyników osiąganych
przez klientów firm zagranicznych. Mają one łatwy dostęp do polskiego rynku poprzez internet.
Poziom ochrony ich klientów jest zazwyczaj niższy niż poziom ochrony klientów podmiotów
zarejestrowanych w Polsce, które podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Ich klientom
także trudniej skutecznie dochodzić swoich praw niż klientom podmiotów krajowych. Dodatkowo
część podmiotów oferujacych polskim rezydentom usługi działa bez wymaganych zezwoleń,
a obowiązujące przepisy karne uniemożliwiają ściganie tego typu czynów.
Z innego typu ryzykami wiąże się korzystanie z usług kantorów internetowych i rynku walut
wirtualnych. Są to ryzyka dla bezpieczeństwa obrotu, wynikające głównie z braku nadzoru
nad tymi rynkami.
W celu zwiększenia ochrony nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego NIK wnosi
o wprowadzenie następujących zmian w przepisach prawnych, których przygotowanie należy
do kompetencji ministra właściwego do spraw instytucji finansowych:
1. wprowadzenie w ustawie o obrocie instrumentami f inansow ymi zakazu reklamy
instrumentów OTC, kierowanej do polskich rezydentów2;
2. wprowadzenie zmian przepisów karnych zapewniających skuteczne ściganie podmiotów
oferujących bez zezwolenia usługi maklerskie polskim rezydentom za pomocą serwerów
zagranicznych;
3. stworzenie podstaw prawnych do objęcia działalności kantorów internetowych nadzorem organu
państwowego3;
4. uregulowanie kwestii nadzoru nad działającymi w Polsce giełdami walut wirtualnych.
NIK postuluje także zwiększenie realnej ochrony klientów instytucji finansowych poprzez aktywne
wykorzystanie następujących rozwiązań dostępnych w ramach obowiązującego porządku
prawnego:
1. poprawę współpracy instytucji odpowiedzialnych za ochronę interesów klientów rynku
finansowego. Dotyczy to w szczególności UKNF, UOKiK i Rzecznika Finansowego. Instytucje
te powinny na bieżąco informować się o ujawnionych nieprawidłowościach. Jest to tym bardziej
istotne, że zakres realizowanych przez te instytucje zadań nie pokrywa się i otrzymane sygnały
o nieprawidłowościach poszerzają wiedzę instytucji o problemach w obszarach ich kompetencji
i mogą stanowić podstawę do podjęcia adekwatnych działań. Przekazywanie informacji powinno
być standardowym sposobem współpracy organów administracji publicznej, a ponadto
takie działanie przewiduje porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy KNF i Prezesem UOKiK;

2
3
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Regulacje unijne pozwalają na wprowadzenie takiego ograniczenia najwcześniej od 3 stycznia 2018 r.
NIK po kontroli przeprowadzonej w 2015 r. sformułowała już taki wniosek pokontrolny (zob. Informacja o wynikach kontroli
sprawowanie kontroli nad instytucjami obowiązanymi w ramach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu, Warszawa, czerwiec 2016 r., nr ewid. 37/2016/P/15/013/KBF). Pozostaje on nadal aktualny.
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2. wykorzystanie przez Prezesa UOKiK, we współpracy z UKNF, uprawnienia określonego
w art. 105ia ustawy o okik, do kontroli firm inwestycyjnych w formule tzw. „tajemniczego klienta”.
Pozwoliłoby to na rzeczywiste zweryfikowanie, czy oferowanie konsumentom usług finansowych,
odbywa się adekwatnie do ich wiedzy i doświadczenia, odpowiada ich potrzebom i nie naraża
na ryzyka, których nie są świadomi;
3. prowadzenie przez UOKiK lub UKNF systematycznego monitoringu reklam internetowych firm
inwestycyjnych w celu wyeliminowania reklam wprowadzających klientów w błąd oraz firm
świadczących usługi bez wymaganego zezwolenia lub notyfikacji w KNF;
4. okresowe opracowywanie przez UKNF i kierowanie do opinii publicznej analiz produktów
finansowych pod kątem zagrożeń dla nieprofesjonalnych uczestników. Pozwoliłoby
to na podniesienie świadomości ryzyk związanych z aktywnością na rynku finansowym
i ograniczenie korzystania z usług finansowych nieadekwatnych dla konsumentów.
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WA ŻNIE JSZE W YNIK I KON TROLI
3.1 Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych
1. Zgodnie z art. 76 Konstytucji władze publiczne chronią konsumentów i użytkowników
przed działaniami zagrażającymi ich prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi
praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony określa ustawa. Z przepisu tego wynika uprawnienie
do ingerencji w stosunki cywilnoprawne i w prawo własności. Trybunał Konstytucyjny orzekł 4,
że przepis ten stanowi podstawę do wskazania, że obowiązki ochronne spoczywające na władzach
publicznych obejmują konieczność zapewniania określonych, minimalnych gwarancji ustawowych
wszelkim podmiotom, w szczególności osobom fizycznym, które zajmują słabszą pozycję
w relacjach z profesjonalnymi uczestnikami gry rynkowej.
Przeprowadzanie operacji na rynku walutowym związane jest z ryzykiem poniesienia strat
przez jego uczestników. Mogą być one zarówno wynikiem procesów zachodzących na rynku,
jak i nieuczciwych zachowań ze strony podmiotów oferujących usługi umożliwiające
przeprowadzanie transakcji na tym rynku. W celu eliminacji drugiego z tych czynników
i w konsekwencji zapewnienia prawa uczestników rynku do bezpiecznego obrotu, na szereg
instytucji nałożono zadania w zakresie ochrony szeroko pojętych interesów konsumentów,
do których zaliczają się także inwestorzy na rynku walutowym. Zadania takie zostały
w szczególności nałożone na Komisję Nadzoru Finansowego (zapewnienie bezpieczeństwa
obrotu oraz ochrony inwestorów 5), Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy o okik 6)
oraz Rzecznika Finansowego (ochrona klientów podmiotów rynku finansowego7).
Schemat nr 1
System ochrony praw konsumentów na rynku finansowym

Źródło: Opracowanie NIK.
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Wyrok Trybunału Konstytucyjnego K 38/04 z dnia 13 września 2005 r. (Dz. U. Nr 186, poz. 1567).
Art. 4 ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.
Art. 31 pkt 1 ustawy o okik.
Art. 17 ust. 1 ustawy o Rzeczniku Finansowym.
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Instytucje te powinny eliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu podmiotów świadczących
usługi klientom rynku finansowego oraz wspomagać konsumenta w przypadku dochodzenia
roszczeń związanych z niewłaściwym postępowaniem pomiotów świadczących usługi na rynku
finansowym. Zagrożenia i nieprawidłowości w działalności podmiotów oferujących usługi
klientom indywidualnym na rynku walutowym, w przypadku gdy mają swoje źródło w braku
regulacji, powinny stanowić przesłankę do przedstawienia przez właściwego ministra propozycji
zmian legislacyjnych. Ochroną interesów konsumentów zajmują się także inne instytucje i podmioty,
nie objętych niniejszą kontrolą.
2. Organem właściwym w sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym jest Komisja Nadzoru
Finansowego. Do zadań Komisji, określonych w art. 7 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym,
należy m.in. podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku kapitałowego
oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością podmiotów nadzorowanych oraz wykonywaniem
przez te podmioty obowiązków związanych z ich uczestnictwem w obrocie na rynku kapitałowym,
w zakresie określonym przepisami prawa.
Upoważnieni pracownicy UKNF na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem
kapitałowym są uprawnieni do przeprowadzania kontroli w firmach inwestycyjnych i u agentów
firm inwestycyjnych. Przedmiotem kontroli może być szeroki zakres zagadnień dotyczący
zgodności działalności lub sytuacji finansowej kontrolowanego, w zakresie objętym nadzorem
Komisji, odpowiednio z przepisami prawa, regulaminami, warunkami określonymi w zezwoleniach,
zasadami uczciwego obrotu lub interesem zleceniodawców. Kontrola ma na celu ustalenie stanu
faktycznego oraz rzetelne jego udokumentowanie, pozwalające na ocenę prawidłowości działania
kontrolowanego, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości ustalenie ich zakresu i przyczyn
oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie (art. 27 ww. ustawy).
3. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest centralnym organem administracji
rządowej właściwym w sprawach ochrony konsumentów, tj. osób fizycznych dokonujących
z przedsiębiorcami czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą
lub zawodową (art. 29 ust. 1 ustawy o okik, art. 221 Kodeksu cywilnego).
Do zakresu działania Prezesa UOKiK należy w między innymi (art. 31) sprawowanie kontroli
przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
oraz wydawanie decyzji w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
Przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie sprzeczne
z prawem lub dobrymi obyczajami zachowanie przedsiębiorcy, w szczególności: naruszanie
obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji; nieuczciwe
praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji; proponowanie konsumentom nabycia usług
finansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów ustalonym z uwzględnieniem
dostępnych przedsiębiorcy informacji w zakresie cech tych konsumentów lub proponowanie
nabycia tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru8.
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Do dnia 16 kwietnia 2016 r. art. 24 ust. 2 ustawy okik stanowił, iż przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów
rozumie się godzące w nie bezprawne działanie przedsiębiorcy, w szczególności:
1) stosowanie postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych
za niedozwolone, o którym mowa w art. 47945 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 2014 r. poz. 101, ze zm.);
2) naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji;
3) nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji.
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Stosownie do art. 100 ust. 1 ustawy o okik, każdy może zgłosić Prezesowi UOKiK na piśmie
zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy
konsumentów.
4. W 2015 r. weszły w życie zmiany prawne, organizacyjne i instytucjonalne w zakresie ochrony
klientów podmiotów rynku finansowego. Do dnia 10 października 2015 r. działał Rzecznik
Ubezpieczonych, którego zadania były określone w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze
ubezpieczeniowym i emerytalnym9 i obejmowały ochronę interesów klientów podmiotów rynku
ubezpieczeniowo-emerytalnego. Zgodnie z art. 54–55 ustawy o Rzeczniku Finansowym, z dniem
11 października 2015 r. Rzecznik Ubezpieczonych stał się Rzecznikiem Finansowym a Biuro Rzecznika
Ubezpieczonych Biurem Rzecznika Finansowego.
Do zadań Rzecznika Finansowego należy podejmowanie działań w zakresie ochrony klientów
podmiotów rynku finansowego (w tym klientów firm inwestycyjnych) (art. 17 ust. 1 w zw. z art. 2
pkt 1 lit. d).
Rzecznik Finansowy może podjąć działania w imieniu klienta podmiotu rynku finansowego
w sytuacji nieuwzględnienia jego roszczeń przez podmiot rynku finansowego w trybie
rozpatrywania reklamacji. Do Rzecznika Finansowego można także zwrócić się m.in. w sytuacji,
gdy podmiot rynku finansowego nie udzielił w obowiązującym go terminie odpowiedzi
na reklamację albo też nie wykonał czynności wynikających z reklamacji uwzględnionej zgodnie
z wolą klienta (art.17 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o Rzeczniku Finansowym).
5. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów10, Minister Rozwoju
i Finansów kieruje działem administracji rządowej instytucje finansowe11. Dział ten obejmuje
funkcjonowanie rynku finansowego, w tym m.in. sprawy instytucji wykonujących działalność
na tym rynku (art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej12).
Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o działach administracji rządowej minister jest obowiązany
do inicjowania i opracowywania polityki Rady Ministrów w stosunku do działu, którym kieruje
oraz do przedkładania w tym zakresie inicjatyw, projektów założeń projektów ustaw i projektów
aktów normatywnych na posiedzenia Rady Ministrów. Minister w zakresie działu, którym kieruje,
wykonuje politykę Rady Ministrów i koordynuje jej wykonywanie przez organy, urzędy i jednostki
organizacyjne, które mu podlegają lub są przez niego nadzorowane.
6. Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim13
Prezes NBP wykonuje kontrolę w zakresie ustalonym w przepisach prawa dewizowego. Prezes NBP
ma możliwość przeprowadzania kontroli działalności kantorowej, a w szczególności sprawdzenia
czy korzystanie z udzielonego zezwolenia dewizowego odbywa się zgodnie z jego warunkami,
a przedsiębiorca wykonuje działalność kantorową zgodnie z warunkami określonymi w ustawie
Prawo dewizowe i przepisach szczególnych wydanych na jej podstawie. Prezes NBP prowadzi
rejestr działalności kantorowej.
9 Dz. U. z 2016 r. poz. 477.
10 Dz. U. poz. 1595.
11 Obowiązujące do dnia 27 września 2016 r. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie
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szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900) stanowiło, iż Minister Finansów kieruje m.in. działem
administracji rządowej instytucje finansowe (§ 1 ust. 2 pkt 3).
Dz.
U. z 2016 r. poz. 543, ze zm.
12
Dz.
U. z 2013 r. poz. 908, ze zm.
13
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7. Transakcje przeprowadzane na globalnym rynku walutowym nazywane są transakcjami Forex.
Forex powstał jako mechanizm umożliwiający importerom i eksporterom wymianę walut.
Z upływem czasu odszedł od swojej podstawowej funkcji i stał się głównie rynkiem instrumentów
pochodnych. Forex nie ma siedziby, w której dokonywane są transakcje, dlatego też utożsamiany
jest z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie zawierania transakcji instrumentami finansowymi,
będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym (over–the–counter, OTC).
W praktyce oznacza to, że każda transakcja jest umową i nie ma centralnej instytucji ani innego
podmiotu, gwarantującego jej poprawny przebieg i rozliczenie. W ramach tego rynku banki,
korporacje międzynarodowe, rządy, banki centralne z całego świata mogą przeprowadzać operacje
wymiany walut 24 godziny na dobę (poza weekendami) przy wykorzystaniu sieci telefonicznych,
łączy informatycznych oraz serwisów informacyjnych (np. Agencja Reutera)14. Forex jest rynkiem
finansowym wyróżniającym się największymi obrotami, płynnością i dynamiką. Bank Rozrachunków
Międzynarodowych szacował dzienne obroty na tym rynku w kwietniu 2016 r. na około 5,1 bilionów
dolarów amerykańskich15. Stanowiło to wzrost o około 27,5% w ciągu sześciu lat. Specyfika rynku
Forex powoduje, że najbardziej popularnym instrumentem wykorzystywanym na tym rynku
są kontrakty na różnice kursowe.
Infografika nr 1
Charakterystyka rynku Forex

Źródło: Opracowanie własne NIK (rysunki: Fotolia.com).

14 www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/forex
15 www.bis.org/publ/rpfx16fx.pdf
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8. Jeszcze niedawno przeprowadzanie transakcji na rynku Forex było zarezerwowane jedynie
dla największych instytucji finansowych. Jednak rozwój nowoczesnych technologii a zwłaszcza
internetu sprzyja rozwojowi rynku i umożliwia za pośrednictwem podmiotów oferujących
usługi maklerskie związane z rynkiem Forex, udział w tym rynku klientom indywidualnym
(nieprofesjonalnym uczestnikom rynku). W praktyce klienci indywidualni nie biorą jednak udziału
bezpośrednio w rynku Forex, lecz w grze w ramach platformy danego brokera. Zmianie ulegają
także zasady i zakres świadczonych usług. Do niedawna polski rynek Forex był zdominowany
wyłącznie przez krajowe wyspecjalizowane domy maklerskie. Wzrastająca popularność wśród
inwestorów indywidualnych instrumentów rynku Forex spowodowała, iż coraz więcej instytucji
finansowych zaczęło wprowadzać tego typu usługi. W latach 2009–2013 dostęp do rynku Forex
i jego produktów zaczęły oferować stopniowo bankowe grupy kapitałowe. Zazwyczaj decydowały
się one na uruchomienie usługi za pośrednictwem należącego do banku wyspecjalizowanego
domu maklerskiego. Obecnie największymi dostawcami usług na rynku Forex w Polsce
są wyspecjalizowane domy maklerskie z siedzibą w Polsce.
Infografika nr 2
Waluty będące najczęściej przedmiotem handlu

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych z opracowania Banku Rozrachunków Międzynarodowych – „Triennial Central Bank Survey.
Foreign exchange turnover in April 2016” (rysunki: Fotolia.com).

9. Oferowanie usług przez podmioty krajowe w zakresie instrumentów rynku finansowego Forex
jest działalnością regulowaną, wymagającą uzyskania zezwolenia wydawanego przez Komisję
Nadzoru Finansowego. Stosowne postanowienia w tym zakresie zostały określone w ustawie
o obrocie.
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Świadczenie usług na rynku Forex polega m.in. na umożliwieniu klientom zawierania transakcji
mających za przedmiot instrumenty pochodne, zdefiniowane w art. 3 pkt 28a ustawy o obrocie,
a także kontrakty na różnice kursowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. h tej ustawy.
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Co do zasady, działalność w zakresie instrumentów finansowych rynku Forex może być prowadzona
wyłącznie przez posiadające zezwolenie Komisji banki prowadzące działalność maklerską,
domy maklerskie, które spełniają określone warunki prawne. W zależności od zakresu oferowanych
produktów, podmiot zamierzający zaoferować klientom usługę rynku Forex musi uzyskać właściwy
pakiet zezwoleń na działalność maklerską, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1–2 i ust. 4 pkt 1
ustawy o obrocie, a w szczególności na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia
opcji i kontraktów terminowych oraz kontraktów na różnicę.
Większość klientów indywidualnych na rynku Forex dokonuje operacji za pośrednictwem
internetu i firm brokerskich, które oferują dostęp do platform umożliwiających przeprowadzanie
transakcji. W tej sytuacji bardzo istotny jest wybór brokera oferującego dostęp do rynku Forex.
Inwestor w szczególności musi uwzględnić, czy podmiot taki posiada uprawnienia do świadczenia
w Polsce usług na rynku Forex oraz jaki jest przyjęty przez brokera model działalności.
Usługę taką na polskim rynku oferują zarówno podmioty krajowe nadzorowane przez KNF,
jak i podmioty zagraniczne, nad którymi nadzór sprawują ich krajowi nadzorcy rynków finansowych.
Według stanu na I połowę 2016 r. było 12 krajowych firm inwestycyjnych świadczących usługi
na rynku Forex. Spośród tych podmiotów osiem prowadziło działalność w modelu biznesowym
market maker, dwa w modelu Electronic Communication Network, a kolejne dwa zarządzały
portfelami klientów na rynku OTC instrumentów pochodnych.
Ustawa o obrocie przewiduje dwa rodzaje podmiotów niemających siedziby na terytorium
Polski, które po spełnieniu określonych warunków mogą prowadzić działalność maklerską
na terytorium RP:
 zagraniczne firmy inwestycyjne posiadające siedzibę na terytorium państwa będącego
członkiem Unii Europejskiej lub stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Podmioty te mogą prowadzić działalność maklerską na terenie RP bez konieczności
zezwolenia KNF, ale tylko jeśli posiadają zezwolenie od właściwego organu w państwie swojej
siedziby. Działalność może być prowadzona poprzez utworzenie oddziału na terenie Polski
(jako równoważne do otwarcia oddziału traktuje się także działanie przy pomocy agentów firm
inwestycyjnych) lub jako działalność transgraniczna, czyli bez konieczności otwierania oddziału.
Firma taka musi powiadomić swój macierzysty organ nadzoru o rozpoczęciu działalności
na terenie Polski. Organ ten informuje o tym KNF. W przypadku firm, które otwierają oddział
na terenie RP, nadzór nad prawidłowością prowadzenia działalności maklerskiej sprawuje KNF,
natomiast firmy, które zdecydują się prowadzić działalność bez otwierania oddziału nadzoruje
właściwy organ w kraju macierzystym;
 zagraniczne osoby prawne posiadające siedzibę w państwach należących do WTO/OECD16,
z wyłączeniem państw należących do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Mogą one prowadzić działalność maklerską na terytorium Polski wyłącznie w formie oddziału,
czyli wyodrębnionej w strukturach zagranicznej osoby prawnej jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej. Jest to możliwe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu
zezwolenia KNF (art. 115 ustawy o obrocie). Na obecną chwilę jednak żadna jednostka
tego typu nie posiada zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Polski.

16 WTO – Światowa Organizacja Handlu (ang. World Trade Organization), OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development).
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KNF na stronie internetowej17 zamieszcza listy zagranicznych firm inwestycyjnych mogących
prowadzić działalność na terytorium Polski. Według stanu na koniec I połowy 2016 r. było siedem
zagranicznych firm inwestycyjnych, które zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy o obrocie 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 działają też zagraniczne podmioty, oferujące usługi bez posiadania stosownych
zezwoleń. Podmioty te występują pod wieloma nazwami i często prowadzą agresywną
politykę reklamową. Korzystanie z usług podmiotów działających wbrew prawu polskiemu
zwiększa ryzyko braku odpowiedniej ochrony praw klientów. Ryzyko rośnie także w przypadku,
gdy usługi oferowane są przez podmioty niepodlegające jakiemukolwiek nadzorowi w państwie
swojej siedziby lub gdy państwa te nie zapewniają adekwatnych środków ochrony ich
klientów (np. w zakresie informacji przekazywanych o usłudze lub oferowanym instrumencie,
zasad funkcjonowania systemu rekompensat, czy zasad rekomendowania instrumentów).
Mogą one także oferować rozwiązania, które w istotny sposób zwiększają ryzyko
poniesienia strat przez inwestorów np. wyższą od dopuszczonej przepisami polskimi
dźwignię finansową. W tej sytuacji możliwe jest, że niekorzystne oceny podmiotów oferujących
usługi na rynku Forex są głównie formułowane w oparciu o ocenę działań podmiotów
zagranicznych, niepodlegających nadzorowi KNF lub podlegających mniejszej kontroli,
do których należą małe firmy prowadzące w Polsce jedynie sprzedaż swoich produktów.
Komisja Nadzoru Finansowego 30 listopada 2015 r. wydała komunikat 18, w którym
wskazała warunki, jakie muszą zostać spełnione przez podmioty zagraniczne dopuszczone
do świadczenia usług na rynku Forex na terytorium Polski. W dokumencie zostały wskazane
przesłanki, które mogą powodować nielegalność oferowania usług na rynku Forex w przypadku
braku stosownego zezwolenia:
−− oferowanie inwestorom polskim możliwości zawierania umów i transakcji na rynku Forex
za pośrednictwem internetowych platform prowadzonych w języku polskim;
−− zawieranie transakcji z wykorzystaniem ewidencji środków pieniężnych w złotych
polskich;
−− dokonywanie przelewów środków pieniężnych z wykorzystaniem rachunku
prowadzonego w bankach z siedzibą na terytorium RP;
−− nawiązywanie z polskim inwestorem bezpośredniego kontaktu (np. kontakt
telefoniczny, kontakt za pośrednictwem forów internetowych, czatów internetowych,
poczty elektronicznej) przez przedstawiciela zagranicznego podmiotu m.in. w celu
przedstawienia dodatkowych informacji ponad te, które widnieją na stronie internetowej
albo udzielanie pomocy w zawarciu umowy z takim podmiotem lub zawarciu transakcji;
−− zamieszczanie informacji na stronach internetowych, z których treści wynika,
że adresatem oferty są polscy inwestorzy.

20

17 www.knf.gov.pl/dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_rynku_kapitalowego/index.html
18 www.knf.gov.pl/Images/KNF_FOREX_30112015_tcm75-43679.pdf
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10. Inwestorzy na rynku Forex ponoszą także ryzyko związane z formułą, w jakiej broker prowadzi
działalność. Podstawowe modele działania brokerów na rynku Forex to MM (Market Maker) i ECN
(Electronic Communications Networks)/STP (Straight Through Processing).
Model MM polega na tym, iż to broker jest podmiotem, który na podstawie danych dostarczanych
mu przez międzynarodowe agencje informacyjne, dokonuje kwotowań cen instrumentów
finansowych, po których klienci mogą zawierać transakcje. W tym modelu stroną transakcji
jest zawsze broker, który oferuje swojemu klientowi usługę w zakresie rynku Forex. W tej formule
często działają firmy internetowe, oferujące usługi na tym rynku.
Modele ECN oraz STP z założenia mają umożliwiać klientom dostęp do aktualnych ofert nabycia
lub zbycia instrumentów finansowych, oferowanych przez międzynarodowe instytucje finansowe,
przy czym w modelu ECN klient powinien mieć możliwość zawierania transakcji ze wszystkimi
uczestnikami rynku Forex, a więc nie tylko z międzynarodowymi instytucjami finansowymi,
ale także z animatorami rynku (MM) lub inwestorami indywidualnymi. Oba modele ECN i STP
mają wykluczać sytuację, w której broker jest drugą stroną transakcji zawieranej z klientem.
Praktyka polskiego rynku Forex pokazuje jednak, iż część z modeli ECN oraz STP jest realizowana
w nieco zmienionej formule, w której klient pozostaje drugą stroną transakcji zawartej z brokerem,
który świadczy dla niego usługę w zakresie rynku Forex. W takim wypadku broker zawiera transakcję
z dostawcą płynności lub z innym podmiotem, na podstawie zlecenia złożonego przez klienta.
Należy jednak jednoznacznie podkreślić, że straty klientów na rynku Forex nie muszą być
spowodowane nieprawidłowościami w działaniu firm inwestycyjnych. Utrata zainwestowanych
środków, tak jak w przypadku np. inwestycji w akcje na giełdzie papierów wartościowych,
może nastąpić także na skutek niekorzystnych dla inwestora tendencji na rynku. Natomiast
w odróżnieniu od klasycznych inwestycji w akcje na giełdzie istnieje ryzyko, że w związku
z wykorzystaniem w procesie inwestycyjnym dźwigni finansowej inwestor może ponieść straty
w kwocie wyższej niż zainwestowane środki.
11. Kantory internetowe są jednymi z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów rynku
internetowego w Polsce. Ich powstanie datuje się od 2009 r., a szczególny rozwój nastąpił od 2011 r.,
gdy klienci banków uzyskali możliwość bezpośredniej spłaty kredytów walutowych w walucie ich
zaciągnięcia. Z czasem kantory internetowe stały się także atrakcyjne dla małych przedsiębiorców,
dokonujących transakcji z zagranicą. Swój rozwój kantory internetowe zawdzięczają głównie
niskim kosztom wymiany, wynikającym ze stosowanych spreadów na poziomie 1,5–2,5 grosza,
podczas gdy spready bankowe sięgały 20 groszy.
Do tej pory nie zostały nagłośnione przypadki wskazujące na nieprawidłowości w działalności
kantorów internetowych. Identyfikowane są jednak ryzyka, związane z korzystaniem z usług
kantorów internetowych. Można je podzielić na trzy główne kategorie: ryzyko oszustwa,
ryzyko bankructwa oraz ryzyko związane z bezpieczeństwem systemów informatycznych.
Pierwszy z obszarów dotyczy sytuacji, w której pieniądze przekazane do kantoru internetowego
na wymianę waluty zostają zawłaszczone. Zgodnie z procedurą wymiany waluty w e-kantorze,
rozliczenie transakcji nie jest dokonywane bezpośrednio po złożeniu zlecenia. W pierwszej kolejności
wymagana jest wpłata określonej sumy pieniędzy na rachunek bankowy e-kantoru. Po złożeniu
zlecenia i dokonaniu przelewu system informatyczny kantoru internetowego rozpoczyna proces
realizacji transakcji. Taka procedura stwarza potencjalne ryzyko zatrzymania środków przez kantor
internetowy na własnym rachunku bez rozliczania zakupu waluty.

21

WA Ż N I E J S Z E W Y N I K I KO N T R O L I

Ryzyko bankructwa dotyczy tych podmiotów, które utrzymując niskie marże (zwiększając tym
samym atrakcyjność cenową oferty), realizują swoje zyski jedynie w przypadku pośrednictwa
w dużej liczbie zawieranych transakcji. Kiedy wolumen obrotów spada, przychody mogą
okazać się niewystarczające do pokrycia kosztów, co w skrajnych przypadkach może prowadzić
do niewypłacalności podmiotu.
Bezpieczeństwo systemów informatycznych jest kluczowym zagadnieniem w przypadku
prowadzenia działalności internetowej wymiany walut. Biorąc pod uwagę charakter działalności
e-kantorów, ich platformy internetowe są narażone na zewnętrzne ataki cyberprzestępców.
Luki w systemach informatycznych mogą spowodować bezpowrotną utratę środków
zgromadzonych na rachunkach bankowych kantoru. Ponadto niepoprawne działanie platformy
e-kantoru może skutkować sytuacją, w której przelew środków przez użytkownika nie zostanie
prawidłowo zarejestrowany przez system, powodując tym samym opóźnienia w realizacji transakcji.
Każde z tych ryzyk w przypadku zmaterializowania się może spowodować utratę środków
powierzonych przez klientów.
Działalność kantorów internetowych nie została dotychczas uregulowana, choć potrzebę taką
sygnalizował Narodowy Bank Polski. Kantor internetowy nie podlega kontroli Prezesa NBP.
Jego działalność z reguły jest prowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej19.
12. Wykorzystywanie walut wirtualnych jest nowym zjawiskiem o stosunkowo ograniczonym zasięgu.
Te niematerialne waluty, istniejące i działające wyłącznie w sieci internetowej, są akceptowane
jako środek płatniczy, stając się formą pieniądza alternatywnego. Jednak w świecie rozwijających
się technologii informatycznych i ich wpływu na procesy gospodarcze niewykluczone jest,
że w przyszłości – w szczególności w przypadku przyśpieszenia procesów globalizacyjnych
– waluty wirtualne mogą nabrać większego znaczenia. Ich upowszechnienie stało się przyczynkiem
do rozważenia ryzyk związanych w funkcjonowaniem tych instrumentów płatniczych i ich
statusu prawnego. Analiza w tym zakresie została między innymi zaprezentowana w 2015 r.
przez Europejski Bank Centralny20. W dokumencie tym stwierdzono, że chociaż określenie waluta
wirtualna jest powszechnie używane, EBC nie uważa walut wirtualnych – takich jak bitcoin
– jako pełnych form pieniądza, tak jak jest on definiowany w literaturze ekonomicznej.
Wirtualna waluta nie jest też pieniądzem lub walutą z prawnego punktu widzenia.
Na potrzeby raportu została ona zdefiniowana jako cyfrowa reprezentacja wartości, niewystawiona
przez bank centralny, instytucję kredytową lub instytucję pieniądza elektronicznego,
które w pewnych okolicznościach mogą być stosowane jako alternatywa dla pieniędzy.
Natomiast pojęcie system wirtualnej waluty zostało użyte w celu opisania zarówno, że posiada
ona zarówno samoistną wartość, jak i istnieją mechanizmy zapewniające, że wartość ta może
zostać przeniesiona. W raporcie stwierdzono, że zidentyfikowano około 500 zdecentralizowanych
systemów wirtualnych walut, które w większości są kopiami bitcoin z niewielkimi modyfikacjami.
W raporcie wskazano, że jakkolwiek waluty wirtualne mają pewne pozytywne aspekty w zakresie
innowacji finansowych i świadczenia dodatkowych opcji płatności dla konsumentów, jednak
korzystanie z nich również pociąga za sobą ryzyka. Z punktu widzenia zadań banków centralnych,
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dotyczących polityki monetarnej i stabilności cen, stabilności finansowej, nadzoru ostrożnościowego
oraz wspierania sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych, materializacja ryzyk zależy
od wartości środków wydanych w ramach poszczególnych systemów walut wirtualnych,
ich wykorzystania w realnej gospodarce.
13. Korzystanie przez konsumentów z systemów walut wirtualnych naraża użytkowników nie tylko
na ryzyko nieprawidłowej realizacji płatności, ale także na wiele innych zagrożeń związanych
z cechami tych systemów. W szczególności, użytkownicy są narażeni na ryzyko kursowe związane
z dużą zmiennością kursu waluty.
Wykres nr 1
Zmiany kursu bitcoina do dolara amerykańskiego w latach 2012–2016
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Korzystanie z walut wirtualnych wiąże się też z ryzykiem kontrahenta wynikającym z anonimowości
odbiorcy oraz ryzykiem oszustwa inwestycyjnego, związanego z brakiem przejrzystości.
W konsekwencji użytkownicy systemów walut wirtualnych mogą stracić środki zainwestowane
w wirtualną walutę. Zagrożenia te najczęściej pozostają poza uregulowaniami ustawowymi
oraz zainteresowaniem nadzoru. Reakcje ze strony władz krajowych na zjawisko walut wirtualnych
są różne w zależności od części świata i od rodzaju organu. Najczęściej pojawiające się reakcje
polegają na wydaniu ostrzeżeń o ryzyku, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących statusu prawnego,
licencjonowaniu, wprowadzeniu nadzoru nad wykorzystaniem walut wirtualnych lub ich zakazu.
EBC stwierdził, że dla realizacji swoich zadań nie widzi potrzeby zmiany lub rozszerzenia obecnych
ram prawnych Unii Europejskiej związanych z tymi zadaniami.
14. Ustalony przez przedsiębiorcę wzorzec umowy, w tym ogólne warunki umów, regulamin,
wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy (art. 384 § 1 Kodeksu
cywilnego). W razie sprzeczności treści umowy z wzorem umowy strony są związane umową.
Wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały (art. 385 § 1
i § 2 zd. 1 Kodeksu cywilnego).
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Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli
kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając
jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających
główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób
jednoznaczny. Nieuzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na których treść
konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy
przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta (art. 3851 § 1
i 3 Kodeksu cywilnego).
Potencjalne nieprawidłowości mogą polegać na nieprecyzyjnych zapisach umów lub nierównym
określeniu praw i obowiązków stron umowy. W szczególności polegają one na niejednoznacznym
określeniu zasad kwotowania instrumentów finansowych oraz naliczania kosztów i opłat, braku
zachowania równości stron umowy przy anulowaniu lub korygowaniu transakcji zawartych
na podstawie błędnych kwotowań instrumentów finansowych.

3.2 Istotne ustalenia kontroli
3.2.1. Ochrona inwestorów indywidualnych na rynku Forex
3.2.1.1. Podmioty świadczące usługi nieprofesjonalnym uczestnikom rynku Forex
Brak jest dokładnych danych o liczbie podmiotów świadczących klientom indywidualnym usługi
dostępu do rynku Forex oraz o wartości operacji realizowanych przez te podmioty. Wynika to z braku
sprawozdawczości o prowadzeniu takiej działalności oraz braku uprawnień KNF do pozyskiwania
danych od zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzących taką działalność na terytorium Polski.

Jak działa Forex?
Forex to rynek walutowy o światowym zasięgu. Główną rolę odgrywają na nim duże instytucje finansowe dokonujące
sprzedaży i kupna walut w wielkich ilościach, z reguły kwoty transakcji wyrażane są w milionach. Ale nazwa Forex
jest też używana jako określenie swego rodzaju rynku finansowego, na którym inwestycji mogą także dokonywać
inwestorzy indywidualni. Oczywiście rzadko który inwestor indywidualny jest w stanie zaangażować środki
umożliwiające bezpośredni udział w transakcjach kupna i sprzedaży walut na rynku Forex. Aktywność inwestorów
indywidualnych na rynku Forex polega na spekulacji. Nie kupują ani nie sprzedają walut, a starają się przewidzieć
jak będą się zmieniały kursy par walutowych np. EUR/USD, EUR/PLN, CHF/PLN. Jeśli prawidłowo przewidzą która
z walut będzie się umacniała lub osłabiała to zarobią na inwestycji. Jeśli ich przewidywania okażą się nietrafne stracą.
W uproszczeniu można powiedzieć, że wynik z inwestycji zależy od różnicy kursu walut w momencie rozpoczęcia
inwestycji i jej zakończenia. Jest to jednak stosunkowo ryzykowny sposób inwestowania. Zmiany kursów walut
są bardzo szybkie. Mimo, iż wynoszą one z reguły, w przeliczeniu, ułamkowe części grosza, potrafią wygenerować
wynik nawet przewyższający kwotę zainwestowanych środków. Jest to skutkiem tego, że firmy maklerskie
umożliwiające klientom indywidualnym inwestowanie na rynku Forex udzielają im rodzaj kredytu, pozwalającego
zawierać transakcje o wartości nawet stukrotnie większej, niż wartość środków zaangażowanych przez inwestora.
W efekcie osiągnięty wynik jest wielokrotnością wyniku osiągniętego tylko z wykorzystaniem własnych środków
inwestora.
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Jak działa dźwignia finansowa?
W sposób uproszczony różnicę między inwestowaniem bez dźwigni finansowej oraz z jej zastosowaniem przedstawia
poniższy przykład.
Inwestor indywidualny inwestuje 100 tys. zł. Nie korzysta z dźwigni. Za całość sumy nabywa 25 tys. euro po kursie
4,00 zł. Gdy kurs wzrośnie o 1 grosz (do 4,01 zł) odsprzedaż całości walut pozwala na zrealizowanie zysku w wysokości
250 zł. Gdy kurs spada o 1 grosz (do 3,99 zł) inwestor, sprzedając walutę, odnotuje stratę w wysokości 250 zł.
Spadek kursu o 4 grosze (do 3,96 zł) spowoduje, że inwestor odnotuje stratę w wysokości 1 tys. zł. Z wyjściowej kwoty
pozostanie mu zatem nadal 99 tys. zł.
Wynik transakcji będzie zupełnie inny, gdy inwestorowi zostanie udostępniony nieoprocentowany kredyt
na zwielokrotnienie wartości transakcji, czyli tzw. dźwignia finansowa, w wysokości 1:100. Inwestor wpłacając do firmy
inwestycyjnej 100 tys. zł będzie mógł dzięki dźwigni nabyć kontrakty o wartości do 10 mln zł. Za kwotę tę nabędzie
2,5 mln euro przy kursie 4,00 zł. Jeśli kurs euro wzrośnie o 1 grosz (do 4,01 zł), to zamykając kontrakty osiągnie zysk
w wysokości 25 tys. zł. Jeśli nastąpi spadek kursu euro o 1 grosz (do 3,99 zł), to inwestor odnotuje stratę w wysokości
25 tys. zł. Łatwo zauważyć, że spadek kursu o 4 grosze (czyli o 1%, do 3,96 zł) lub więcej spowoduje, że inwestor
może stracić całość wniesionej kwoty, tj. 100 tys. zł. Firma inwestycyjna może wezwać klienta do natychmiastowego
uzupełnienia środków lub przymusowo zamknąć pozycję po aktualnej cenie rynkowej, uniemożliwiając klientowi
odrobienie straty. Całą stratę wynikającą z zamknięcia pozycji i tak pokrywa klient.

Infografika nr 3
Jak działa dźwignia finansowa

Źródło: Opracowanie własne NIK (rysunki: Fotolia.com).
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Firmy inwestycyjne oferujące dostęp do rynku Forex
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o obrocie 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 Komisji21. W rejestrze nie są wyodrębnione podmioty świadczące usługi
w zakresie transakcji na rynku Forex, gdyż nie stanowi to odrębnego rodzaju działalności
maklerskiej. 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,
choć także w tym przypadku wykonywanie usług na rynku Forex nie jest wskazane jako
wyodrębniona usługa maklerska. Zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi
oraz rozporządzeniem wydanym na podstawie tej ustawy 22 usługi w zakresie obrotu
instrumentami pochodnymi na rynku Forex nie stanowią odrębnego rodzaju działalności
maklerskiej, wymagającej zezwolenia KNF, 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 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,
notyfikowane 23 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.

21 www.knf.gov.pl
22 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania
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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.).
23 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.
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W kontrolowanym okresie liczba polskich firm inwestycyjnych, świadczących usługi na rynku Forex,
zwiększyła się z ośmiu do dwunastu24. Na koniec I połowy 2016 r. było siedem25 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. Zgodnie z art. 178 ustawy o obrocie odpowiedzialności karnej podlega
prowadzenie działalności maklerskiej bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia zawartego
w odrębnych przepisach albo nie będąc do tego uprawnionym w inny sposób określony w ustawie.
Ściganie tych przestępstw było nieskuteczne w związku z tzw. zasadą terytorialności
(art. 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny26), która stanowi, że polskie przepisy karne
stosuje się do sprawcy, który popełnił czyn zabroniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Za miejsce popełnienia czynu uważa się miejsce, w którym sprawca działał, albo gdzie skutek
stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił lub według zamiaru sprawcy miał nastąpić
(art. 6 Kodeksu karnego). Przyjmuje się, iż przestępstwo, o którym mowa w art. 178 ustawy o obrocie,
ma charakter formalny (bezskutkowy, „z abstrakcyjnego narażenia”). Jednocześnie w przypadku firm
oferujących usługi maklerskie w języku polskim za pomocą sieci internet, ale posiadających siedzibę
i serwery za granicą nie uznaje się, że prowadzą one działalność na terytorium RP. W związku z tym
polskie organy ścigania odmawiają wszczęcia postępowania w tych sprawach o czyn z art. 178
ustawy o obrocie. UKNF w trakcie kontroli poinformował, że prowadzi prace nad zmianą przepisu
art. 178 ustawy o obrocie poprzez dodanie przesłanki czyniącej z ww. przestępstwa również
przestępstwo skutkowe, tak aby przepis ten miał zastosowanie także do podmiotów oferujących
polskiemu rezydentowi, za pomocą serwerów zagranicznych, usługi maklerskie bez zezwolenia.
To umożliwiłoby skuteczne ściganie tego przestępstwa.
Wartość transakcji realizowanych przez klientów indywidualnych na rynku Forex
Brak jest precyzyjnych danych o liczbie i wartości transakcji krajowych nieprofesjonalnych
uczestników rynku Forex. Szacunki w tym zakresie przeprowadzała KNF i NBP. Jednak dane
stanowiące podstawę do obliczeń nie uwzględniały wszystkich podmiotów świadczących tego
rodzaju usługi na terytorium Polski. Wynika to z faktu, że KNF i NBP są uprawnione do pozyskiwania
danych w tym zakresie tylko od części z tych podmiotów.
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. W sprawozdawczości nie wyodrębnia się

24 Spośród tych podmiotów osiem prowadziło działalność w modelu biznesowym market maker, dwa w modelu Electronic

Communication Network, a kolejne dwa zarządzały portfelami klientów na rynku OTC instrumentów pochodnych.
25 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.
26 Dz. U. z 2016 r. poz. 1137.
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także transakcji realizowanych na rachunek nieprofesjonalnych uczestników rynku, choć zgodnie
z informacją przekazaną przez UKNF oferta firm inwestycyjnych na rynku Forex jest kierowana
w głównej mierze do klientów detalicznych.
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 poz ysk iwania danych finansowych od zagranicznych
firm inwestycyjnych, działających na terytorium Polski w formie oddziału. Także NBP
nie prowadzi monitoringu rozwoju usług dostępu do rynku Forex dla klientów detalicznych,
ponieważ 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 27,
nie obejmują transakcji realizowanych przez klientów detalicznych na wspomnianych
internetowych platformach transakcyjnych. Transakcje te są wyłączone z zakresu danych
sprawozdawanych przez te podmioty i w związku z tym nie są one wyodrębniane w żadnym
z wymienionych formularzy.
KNF, w ramach nadzoru sprawowanego nad krajowymi firmami inwestycyjnymi świadczącymi
usługi na rynku Forex, na podstawie art. 88 ustawy o obrocie, 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 krajowych firm
inwestycyjnych, którzy zawarli umowę o świadczenie usług na rynku Forex28 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%.
Liczba klientów, którzy ponieśli stratę na transakcjach na rynku Forex zwiększyła się z 25,0 tys.
w 2013 r. do 31,2 tys. w 2015 r. i obniżyła do 22,7 tys. w I połowie 2016 r. Natomiast liczba klientów,
którzy osiągnęli zysk wzrosła z 6,0 tys. w 2013 r. do 7,6 tys. w I półroczu 2016 r.

27 Uchwała nr 53/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych

28

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.).
28 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.
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Wykres nr 2
Liczba klientów Forex z uwzględnieniem klientów ponoszących straty i osiągających zyski (w tys.)
132,8

140
120

107,2

102,3

100

94,2

80

66,5
60
40

25,0

21,7

20

5,1
0

2012

6,0
2013
Liczba wszystkich klientów

31,2

24,5

22,7

6,1

6,7

7,6

2014

2015

I półrocze 2016

Liczba aktywnych klientów, którzy zrealizowali zysk
Liczba aktywnych klientów, którzy ponieśli straty

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych Komisji Nadzoru Finansowego.

Z danych przedstawionych przez Komisję Nadzoru Finansowego wynika zatem, że 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%.
Wykres nr 3
Odsetek aktywnych klientów indywidualnych inwestujących na rynku Forex, którzy ponieśli stratę
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Odsetek aktywnych klientów, którzy ponieśli stratę
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych Komisji Nadzoru Finansowego.

Łączne straty klientów rynku Forex w okresie objętym kontrolą wyniosły 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. 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.
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Wykres nr 4
Wyniki osiągane przez aktywnych inwestorów indywidualnych na rynku Forex (w mln zł)
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych Komisji Nadzoru Finansowego.

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. Średni zysk jednego klienta w latach 2013–2015, wynosił
zaś około 14 tys. zł. W I półroczu 2016 r. wzrósł on do 18,1 tys. zł
Infografika nr 4
Wyniki osiągane przez inwestorów indywidualnych na rynku Forex

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych Komisji Nadzoru Finansowego (rysunki: Fotolia.com).
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NBP jedynie okazjonalnie, co trzy lata, zbierał dla Banku Rozrachunków Międzynarodowych29
dane o wartości walutowych transakcji pochodnych CFD, realizowanych poprzez niektóre banki
krajowe na platformach internetowych. Informacje te nie pozwalają jednak na kompleksową
analizę 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 informację tylko o niewielkiej części rynku.
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 (wartość
ta jest znacznie wyższa od wartości środków zaangażowanych na depozytach zabezpieczających30).
NBP przedstawił szacunki dla całego rynku, na podstawie fragmentarycznych danych zebranych
podczas badania dla Banku Rozrachunków Międzynarodowych31. W kwietniu 2016 r. jedynie
kilka z 16 banków krajowych uczestniczących w badaniu, wykazało obroty w transakcjach CFD,
realizowanych przez klientów detalicznych na internetowych platformach transakcyjnych.
Średnia dzienna wartość obrotów 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, w sektorze podmiotów maklerskich i platform zagranicznych,
pozostających poza statystyką i monitoringiem NBP.
3.2.1.2. Z
 akres monitoringu realizowanego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Monitoring działalności firm inwestycyjnych świadczących usługi dostępu do rynku Forex
realizowany był głównie, z racji posiadanych uprawnień do nadzoru nad instytucjami finansowymi,
przez UKNF, a w ograniczonym zakresie przez UOKiK. Działania te są istotne ze względu
na możliwość identyfikacji potencjalnych nieprawidłowości w sposobie świadczenia usług
oraz ich eliminacji. Bieżący monitoring umożliwił identyfikację występujących problemów i podjęcie
działań w celu ich usunięcia. Należy jednak zaznaczyć, że ze względu na znaczą liczbę podmiotów
oferujących usługi na rynku Forex, fakt, iż w większości przedstawiają one swoją ofertę w internecie
oraz często są to podmioty zagraniczne, nad którymi KNF nie sprawuje nadzoru, monitoringiem
nie był objęty pełen zakres podmiotów oferujących te usługi.
UKNF prowadził monitoring firm inwestycyjnych, oferujących polskim klientom detalicznym usługi
na rynku Forex, analizując sposób zarządzania ryzykiem związanym z ta działalnością oraz sposób
świadczenia usług na rzecz klientów. Analizy te były prowadzone w trakcie postępowań o wydanie
zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, wykonywania czynności nadzoru bieżącego
i w toku postępowań kontrolnych.
29 Bank Rozrachunków Międzynarodowych – ang. Bank for International Settlements (BIS) – najstarszy bank międzynarodowy.

Obecnie misją banku jest pomoc bankom centralnym i instytucjom uprawnionym do prowadzenia polityki pieniężnej
w zapewnieniu monetarnej i finansowej stabilności, pełnienie funkcji banku dla tych instytucji oraz wspieranie ich
międzynarodowej współpracy. Bank przyjął formę spółki akcyjnej, w której udziałowcami są banki centralne. Łącznie jest
ich 60 (w tym Narodowy Bank Polski) i dodatkowo Europejski Bank Centralny.
30 Według szacunków NBP standardowy depozyt zabezpieczający w transakcjach CFD wynosi zaledwie około 1–4% wartości
nominalnej kontraktu, co oznacza, że rzeczywista kwota transakcji jest 25–100 razy wyższa.
Wyniki
badania są dostępne na stronie internetowej NBP www.nbp.pl/systemfinansowy/polska2013.pdf i www.nbp.pl/
31
systemfinansowy/polska2016.pdf.
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UKNF weryfikował zgodność przyjętego sposobu świadczenia usług, opisanego w regulaminach
i procedurach wewnętrznych firm inwestycyjnych, z obowiązującymi przepisami, wytycznymi
KNF oraz ESMA32. 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. Podmioty wnioskujące
o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług maklerskich były informowane o wymogu
stosowania się do rekomendacji wydanych przez UKNF na temat świadczenia usług dotyczących
platform OTC dla instrumentów pochodnych. Pośrednictwo na rynku Forex wymaga uwzględnienia
zagadnień z tym związanych w regulacjach wewnętrznych firmy inwestycyjnej innych niż tylko
regulaminy wykonywania usług, w tym m.in. regulaminach zarządzania konfliktami interesów
oraz zasadach przyjmowania i przekazywania zachęt do podpisania umowy oraz regulaminach
transakcji własnych. Weryfikacja tych dokumentów miała na celu zapewnienie klientom należytego
standardu usługi.
Monitorowanie zagrożeń w związku ze świadczeniem usług przez firmy inwestycyjne,
w tym usług na rynku Forex, realizowane było między innymi 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.
Weryfikacja sposobu świadczenia usług maklerskich na rynku Forex prowadzona była także
w trakcie kontroli UKNF w firmach inwestycyjnych. Kontrole przeprowadzane były w oparciu
o ogólne zasady prowadzenia kontroli w firmach inwestycyjnych, zawarte w „Podręczniku
kontroli firm inwestycyjnych”. Kontrole te miały głównie charakter kompleksowy, a ich
tematyka obejmowała 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 ww. podręczniku obowiązywały także w trakcie kontroli oddziałów
zagranicznych firm inwestycyjnych, ale jedynie w zakresie trybu i warunków postępowania
przez zagraniczną firmę inwestycyjną wobec klientów będących polskimi rezydentami
w związku ze świadczeniem usług maklerskich, tj. zgodnie z zakresem nadzoru KNF określonym
w art. 118 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Nadzór ten obejmował między innymi
zgodność z przepisami prawa polskiego technicznych warunków prowadzonej działalności,
zapewnienie bezpieczeństwa środków pieniężnych klientów, zapewnienie właściwego nadzoru
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32 Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ang. European Securities and Markets Authority).

WA Ż N I E J S Z E W Y N I K I KO N T R O L I

nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg klientów. Działania nadzorcze wobec pozostałych
podmiotów zagranicznych świadczących usługi na terytorium Polski odbywają się w oparciu
o współpracę z macierzystymi organami nadzoru.
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 Forex33. 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.
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 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.
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.
W wyniku kontroli firm inwestycyjnych, posiadających zezwolenie obejmujące świadczenie
usług na rynku Forex, KNF wydała 353 zalecenia pokontrolne, dotyczące działalności maklerskiej
tych firm. Departament Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego 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. Prokuratura 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
33 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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podejrzeniem naruszeń innych przepisów skierowano wystąpienia do innych organów administracji
publicznej (np. kontroli skarbowej) oraz cofnięto dwa zezwolenia na prowadzenie działalności
maklerskiej.
UOKiK w bardzo ograniczonym zakresie monitorował działalność firm świadczących usługi
dostępu do rynku Forex. Działania te sprowadzały się do pojedynczych badań wzorców umów
w postępowaniach wyjaśniających, dotyczących przekazanych do Urzędu zawiadomień
o podejrzeniu stosowania praktyk stanowiących naruszenie zbiorowych interesów klientów przez
podmioty świadczące usługi dostępu do rynku Forex.
Decydując o zakresie monitoringu i sposobie podejmowanych działań UOKiK brał pod uwagę efekty
i aktywność podejmowaną w obszarze ochrony konsumentów przez inne instytucje, wchodzące
w skład sieci na rzecz konkurencji i konsumentów, tj. m.in. regulatorów sektorowych, rzeczników
konsumentów, organy ścigania, inspekcje i organy kontroli państwowej, co zostało podkreślone
w „Polityce ochrony konkurencji i konsumentów”. Zgodnie z art. 31 pkt 4 ustawy o okik Prezes
UOKiK przygotowuje projekty rządowych programów rozwoju konkurencji oraz projekty rządowej
polityki konsumenckiej. Do końca 2013 r. obowiązywała polityka konsumencka34 przyjęta przez
Radę Ministrów w dniu 27 lipca 2010 r. Od 1 stycznia 2014 r. do 21 września 2015 r. nie obowiązywał
żaden oficjalny dokument o charakterze strategicznym, który wskazywałby cele i mierniki
realizacji rządowej polityki konsumenckiej. W nowym dokumencie „Polityka ochrony konkurencji
i konsumentów” (Polityka), który został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 22 września 2015 r.,
nie określono okresu obowiązywania, konkretnych i precyzyjnie sformułowanych celów
i priorytetów, ani harmonogramów i mierników stopnia realizacji. Najwyższa Izba Kontroli
w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 30 października 2015 r. po kontroli P/15/019 „Przeciwdziałanie
nieuczciwym praktykom rynkowym w sprzedaży bezpośredniej” zwróciła uwagę, iż brak
mierników i kryteriów, według których można by ocenić, w jakim stopniu realizowane są założenia
Polityki oraz brak przewidywanych okresowych ocen efektów realizacji Polityki są istotnymi
mankamentami systemu ochrony praw konsumentów, a z punktu widzenia rzetelności i celowości
wskazane wyżej elementy każdorazowo powinny zostać uwzględnione.
Prezes UOKiK przyjął, iż dysponując ograniczonymi środkami finansowymi, kadrowymi
i logistycznymi przeznaczonymi na realizację zadań z zakresu polityki konsumenckiej stara
się ograniczać działania w obszarach będących we właściwościach odpowiednich organów
administracji publicznej, aby miały one charakter uzupełniający i nie powielały się z podjętymi
już czynnościami, a potencjalne korzyści płynące z zaangażowania UOKiK były największe.
Prezes UOKiK podkreślił, iż w przypadku braku monitoringu podmiotów prowadzących działalność
maklerską takie podejście uzasadnione jest faktem, że nadzór nad nimi, w tym także w zakresie
rynku Forex, należy do zadań Komisji Nadzoru Finansowego.
Na ograniczony zakres monitoringu podmiotów świadczących usługi na rynku Forex wpływ
ma także fakt, że w UOKiK nie istnieją wewnętrzne procedury dotyczące monitorowania
zachowań podmiotów świadczących usługi finansowe. Na wniosek NIK35 Prezes Urzędu rozważył
zasadność wprowadzenia procedury zawierającej zbiór czynności dotyczących wykonywania
przez pracowników prac związanych z monitorowaniem rynku finansowego pod kątem ochrony
34 Polityka konsumencka na lata 2010–2013.
35 Wniosek sformułowany w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 11 marca 2014 r. po kontroli P/13/038 Funkcjonowanie systemu
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interesów konsumentów, jednakże stwierdzono, iż wprowadzenie takich regulacji jest zbędne,
a co więcej mogłoby utrudnić prowadzenie obserwacji tego rynku w sposób elastyczny.
NIK nie podziela tego stanowiska UOKiK.
3.2.1.3. M
 onitoring zagadnień istotnych dla zapewnienia ochrony interesów nieprofesjonalnych
uczestników rynku Forex
Dla ochrony interesów nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego podstawowe znaczenie
ma to, aby nie byli oni narażeni na podejmowanie decyzji o zaangażowaniu swoich środków
pod wpływem reklam wprowadzających w błąd, co do możliwości osiągnięcia zysków i narażeni
na zawarcie umów zawierających niedozwolone postanowienia. Istotne jest także ustalenie, czy
oferowany produkt finansowy jest adekwatny dla klienta, biorąc pod uwagę jego potrzeby, wiedzę
i doświadczenie.
Monitoring reklam
W UKNF nie została przyjęta procedura bieżącego monitoringu przekazów reklamowych,
a ich monitoring miał charakter wyrywkowy. Stosunkowo niewielkie zaangażowanie w monitoring
reklam UKNF uzasadnił tym, 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
powierniczych36, mają uregulowane wymogi w zakresie sposobu postępowania z klientami,
świadczenia usług i wewnętrznej organizacji. Zagadnienie reklamy usług jest jedną z kategorii
w ramach relacji z klientem. Zdaniem UKNF, 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. W tej sytuacji 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). Ponadto UKNF podkreślił, że 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.
UKNF analizował natomiast przekazy reklamowe w kontrolach firm inwestycyjnych. Tematyka
ta została uwzględniona w siedmiu z 11 kontroli podmiotów świadczących usługi maklerskie
na rynku Forex. 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. 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
36 Dz. U. z 2015 r. poz. 878, ze zm.
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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. 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, posiadającego kompetencje w zakresie przeciwdziałania
stosowaniu nieuczciwych praktyk rynkowych.
UKNF udostępniał na stronie internetowej „Formularz zgłoszenia o nieuczciwej reklamie instytucji
finansowych”. W okresie objętym kontrolą 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.
UOKiK nie prowadził metodycznych analiz prasy, stron internetowych, reklam w internecie w celu
identyfikacji zagrożeń dla zbiorowych interesów konsumentów wynikających z działań firm
inwestycyjnych w zakresie świadczenia usług na rynku Forex. Wynikało to z faktu otrzymania
znikomej liczby sygnałów zewnętrznych w postaci skarg i zawiadomień konsumenckich
dotyczących tego rynku oraz uznania, iż jest to rynek przeznaczony w pierwszej kolejności dla
klientów profesjonalnych, a w przypadku klientów indywidualnych pozostaje zagadnieniem
niszowym. Stanowisko takie jest błędne. W świetle analiz UKNF usługi maklerskie na rynku Forex
są kierowane głównie do klientów detalicznych.
Zdaniem NIK, zasadne jest rozważenie wprowadzenia monitoringu internetowych reklam
firm inwestycyjnych, oferujących usługi maklerskie na rynku Forex, nawet gdyby zasoby UKNF
i UOKiK 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.
Dodatkowo zdaniem NIK, zasadne jest rozważenie wprowadzenia zakazu reklamy instrumentów OTC,
kierowanej do polskich rezydentów. Straty jakie ponosi około 80% inwestorów indywidualnych
mogą wskazywać, że podejmując decyzje o inwestycji nie byli świadomi związanego z nią ryzyka,
a decyzje podjęli zasugerowani przekazem reklamowym. W trakcie kontroli UKNF przedstawił
stanowisko, że zakazu takiego nie można obecnie wprowadzić, ponieważ w obowiązującej
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Dyrektywie MiFID37 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, oparta
na analizach uzasadniających istotność wprowadzenia takiego rozwiązania, będzie możliwa
na podstawie przepisów wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE
(MiFID II)38 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków
instrumentów finansowych (rozporządzenie MiFIR)39. 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.
Prawidłowość postanowień wzorców umów
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 tych firm 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 usług na rynku OTC zostały zmienione zgodnie z zaleceniami KNF.
Wer yfikacja 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 przeprowadzona przez UKNF 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 swapowych40, o pobieraniu podwójnej prowizji przy otwarciu
i zamknięciu pozycji. Ponadto w regulaminach zapisano postanowienie o pobieraniu podatku.
W rzeczywistości pobierane kwoty stanowiły opłatę, którą podmiot niesłusznie nazwał podatkiem
od dywidendy i tym samym wprowadzał klientów w błąd, co do istnienia obowiązku jego zapłaty.
Nieprawidłowości te zostały wyeliminowane.
37 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, str. 1, ze zm.).
38 Dyrektywa 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 (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 349, ze zm.).
Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów
39
finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 84, ze zm.).
40 Punkty swapowe stanowią różnicę między kursem walutowym terminowym a kursem spot (tj. transakcji rozliczanych
na bieżąco.
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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 w szczególności 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.
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.
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 firmy, działającej na terytorium Polski bez otwierania oddziału
oraz firmy, która zamierzała otworzyć swój oddział. W wyniku interwencji KNF organ nadzorujący
pierwszą z firm w 2015 r. nałożył na nią karę finansową. KNF prowadziła korespondencję z drugą
firmą inwestycyjną, planującą w 2016 r. rozpocząć działalność na terytorium Polski w formie
oddziału oraz z organem ją nadzorującym. W związku z zastrzeżeniami dotyczącymi planowanych
warunków świadczenia usług i nieuwzględnianiem ich przez tę firmę, a także stwierdzeniem
nieprawidłowości w ramach bieżącego nadzoru nad tą firmą, po rozpoczęciu działalności podmiot
ten został wytypowany do kontroli w 2016 r.
W okresie objętym kontrolą UOKiK nie przeprowadzał w sposób kompleksowy badania
wzorców umów, stosowanych przez firmy świadczące usługi na rynku Forex z uwagi na znikomą
liczbę zawiadomień konsumentów w tym zakresie 41. UOKiK nie otrzymał od innych instytucji,
w tym Komisji Nadzoru Finansowego, rzeczników konsumentów, Rzecznika Finansowego, sygnałów
zawierających zastrzeżenia do postanowień wzorców umów stosowanych przez podmioty
rynku walutowego. Wzorce umów były badane w postępowaniach wyjaśniających dotyczących
41 W okresie 2013 – I połowa 2016 do UOKiK wpłynęło 3581 skarg oraz 973 zawiadomienia na działalność podmiotów rynku
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działalności trzech firm inwestycyjnych, oferujących usługi na rynku Forex. W dwóch przypadkach
postępowania wyjaśniające nie zostały zakończone w okresie objętym kontrolą. W grudniu 2014 r.
zakończono jedno postępowanie w sprawie podmiotu zagranicznego. Ustalenia w sprawie
możliwego naruszenia przez spółkę przepisów dyrektyw unijnych zostały przekazane do właściwych
organów ochrony konsumentów w kraju przedsiębiorcy. Dotyczyły one niedokonywania przez firmę
przed zawarciem umowy, weryfikacji poziomu wiedzy klientów o inwestowaniu w instrumenty
finansowe oraz ich doświadczeniu inwestycyjnym, stosowania postanowienia wzorca umowy,
które może być uznane za niedozwolone z uwagi na istotne ograniczenie odpowiedzialności
odszkodowawczej przedsiębiorcy, a także niedochowania obowiązku doręczenia konsumentom
wzorca umownego przed zawarciem umowy.
Ocena odpowiedniości usługi dla klienta
Dyrektywa MiFID oraz rozporządzenie w sprawie trybu postępowania firm inwestycyjnych,
nałożyły na firmy inwestycyjne wymóg oceny, przed zawarciem umowy o świadczenie usług
maklerskich, czy oferowana usługa finansowa jest odpowiednia dla danego klienta biorąc pod
uwagę jego indywidualną sytuację. Ocena ta jest istotna ze względu na ochronę potencjalnych
klientów przed nabyciem nieadekwatnych dla nich produktów inwestycyjnych. Rzetelność
weryfikacji zależy nie tylko od sposobu skonstruowania stosowanej do tego celu ankiety,
ale także sposobu jej przeprowadzania, 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.
We wszystkich czterech inspekcjach objętych badaniem NIK UKNF sprawdzał, w jaki sposób krajowe
firmy inwestycyjne weryfikowały poziom wiedzy swoich klientów o instrumentach finansowych
oraz doświadczenie inwestycyjne. 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.
W 2013 r. UKNF w stanowisku skierowanym do firm inwestycyjnych przedstawił zagadnienia,
które budziły zastrzeżenia nadzoru pod względem prawidłowości dokonywania oceny
odpowiedniości usług dla klientów. Co do zasady za nieprawidłowe zostały uznane praktyki
polegające na podejmowaniu działań zniechęcających klienta lub potencjalnego klienta
do nieprzedstawiania informacji niezbędnych do dokonania oceny, a w szczególności nadmiernym
eksponowaniu informacji, że brak odpowiedzi przez klienta na zadawane pytanie nie stanowi
przeszkody do zawarcia transakcji. Jako wadliwe uznane zostało także sformułowanie ankiety
w sposób niepozwalający na uzyskanie wszystkich istotnych informacji wymaganych w § 15 ust. 2
rozporządzenia w sprawie trybu postępowania firm inwestycyjnych42, w tym braku możliwości
uzyskania informacji w zakresie faktów i liczb, także pozostawienie klientowi możliwości
42 Przepis ten zobowiązuje firmę inwestycyjną, przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich, o zwrócenie

się do klienta lub potencjalnego klienta o przedstawienie podstawowych informacji dotyczących poziomu wiedzy
o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego, niezbędnych do dokonania
oceny, czy instrument finansowy będący przedmiotem oferowanej usługi maklerskiej lub usługa maklerska która ma być
świadczona na podstawie zawieranej umowy, są odpowiednie dla danego klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną
sytuację.
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dokonywania samooceny. Jako niespełniającą celów przeprowadzenia oceny odpowiedniości
wskazano praktykę uzyskiwania od klienta informacji w zakresie innych instrumentów niż te
które mają być przedmiotem usługi maklerskiej lub formułowanie pytań odnoszących się ogólnie
do instrumentów finansowych, bądź łączenia w pytaniach rodzajów instrumentów finansowych
o różnym charakterze. W stanowisku zwrócono także uwagę na istotność prawidłowego określenia
w ankietach, minimalnego poziomu punktacji powodującego uznanie usługi maklerskiej
lub instrumentu finansowego za odpowiednie.
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 badania adekwatności usług maklerskich
i instrumentów finansowych (wytyczna nr 6). Weryfikacja przestrzegania tej wytycznej ma mieć
miejsce w kontrolach firm inwestycyjnych.
Poza nadzorem UKNF i UOKiK pozostawał dotychczas sposób postępowania firm inwestycyjnych
podczas weryfikacji adekwatności produktu dla klientów indywidualnych. W okresie objętym
kontrolą zmiana ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta wprowadziła możliwość wykorzystania
przez pracowników UOKiK prowadzących kontrolę w formule tzw. „tajemniczego klienta” 43,
tj. wcielenia się kontrolera w rolę zwykłego klienta i podjęcia czynności zakupu usługi finansowej
bez uprzedniego poinformowania przedsiębiorcy, że proces ten jest elementem postępowania
kontrolnego. UOKiK nie wyklucza możliwości przeprowadzenia tego typu kontroli w przyszłości,
w zakresie zweryfikowania prawidłowości sposobu przeprowadzenia przez firmę inwestycyjną
testu adekwatności, o którym mowa w dyrektywie MiFID oraz rozporządzeniu Ministra Finansów
z dnia 24 września 2012 r., zaznaczając również, że przygotowanie takiej kontroli powinno się
odbyć we współpracy z Urzędem KNF. UKNF natomiast 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 formuły tzw. „tajemniczego klienta”, o której mowa w art. 105ia
ustawy o okik. Wskazał jednocześnie, że podjęcie takich działań wymaga jednak uprzedniej analizy
prawnej możliwości włączenia tak pozyskanego materiału do ustaleń kontroli UKNF.
Zdaniem NIK, współpraca UOKiK z UKNF i wykorzystanie formuły „tajemniczego klienta”
daje realną możliwość sprawdzenia rzetelności postępowania firm inwestycyjnych przy weryfikacji
adekwatności oferowanych produktów dla klientów, jaką samodzielnie nie dysponuje UKNF.
Współpraca w tym zakresie byłaby korzystna dla wzmocnienia ochrony konsumentów na rynku
finansowym.
Zdaniem NIK, współpraca między UKNF i UOKiK powinna także obejmować wzajemną wymianę
informacji o stwierdzonych przypadkach postępowania firm inwestycyjnych, które powodowały
nierzetelne traktowanie klientów. W trakcie kontroli NIK stwierdziła, że UKNF nie informował UOKiK
o wszystkich zidentyfikowanych przypadkach reklam, które wprowadzały w błąd potencjalnych

43 Od 17 kwietnia 2016 r. obowiązuje art. 105ia ustawy o okik, który upoważnia pracowników UOKiK przeprowadzających
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klientów instytucji finansowych oraz 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, przewidziane w ustawie o okik.
3.2.1.4. R
 eakcja na zagrożenia stwierdzone w wyniku monitoringu firm inwestycyjnych
świadczących usługi dostępu do rynku Forex
KNF w reakcji na nieprawidłowości stwierdzone w działaniu firm inwestycyjnych ofertujących usługi
na rynku Forex podejmowała działania w celu ich eliminacji i ochrony interesów klientów tych
podmiotów. KNF przyjęła także zalecenia dla firm inwestycyjnych, w których przedstawione zostały
oczekiwane standardy świadczenia tych usług.
Komisja Nadzoru Finansowego zaobserwowała zwiększenie popularności rynku Forex wśród
inwestorów indywidualnych i zidentyfikowała szereg problemów związanych z zachowaniami
inwestorów oraz podmiotów świadczących usługi na tym rynku. 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. Na swojej stronie internetowej
zamieszczała dokumenty przedstawiające stanowisko KNF wobec stwierdzonych problemów.
Dokumenty te zawierały informacje dla klientów indywidualnych chcących inwestować na tym
rynku i wytyczne dla biur maklerskich oferujących usługi na rynku walutowym.
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 stanowisk44 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. 45. W tych dwóch dokumentach zawarto wskazówki postępowania
odnoszące się do obszarów, w których KNF, w ramach sprawowanego nadzoru, zidentyfikowała
najwięcej nieprawidłowości. Do obszarów tych należały w szczególności zagadnienia dotyczące
przekazywania potencjalnym klientom informacji o usłudze i instrumencie finansowym, sposobu
zawierania umów, oceny odpowiedniości usługi i instrumentu finansowego dla klienta, zasad
świadczenia usługi.
W stanowisku z dnia 17 lipca 2013 r. Przewodniczący KNF ustalił standardy, których firmy
inwestycyjne powinny przestrzegać. W dokumencie tym podkreślono, że klienci indywidualni
44 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_inwestycyjnego_tcm7529884.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.
45 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.
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posiadają znacznie niższą wiedzę praktyczną i teoretyczną niż podmioty i klienci zajmujący
się profesjonalnie inwestowaniem na rynku kapitałowym. W związku z tym, co do zasady
nie posiadają dostatecznej świadomości ryzyka, jakie wiąże się z dokonywaniem inwestycji
w przedmiotowe instrumenty finansowe. W stanowisku podkreślono, że obowiązujące
przepisy zapewniają podwyższony poziom ochrony klienta indywidualnego w przypadku,
gdy podejmuje on decyzje inwestycyjne dotyczące skomplikowanych instrumentów finansowych.
Opierając się na tych przesłankach, sformułowane zostały oczekiwania, co do sposobu
postępowania firm inwestycyjnych, odnoszące się do m.in. pozyskiwania klientów i związanych
z tym prowadzeniem działań o charakterze reklamowo-promocyjnym, oceny odpowiedniości
dla klienta usługi i instrumentu finansowego i prawidłowości formułowania postanowień umownych.
Wytyczne z dnia 24 maja 2016 r. KNF wydała w celu wzmocnienie ochrony inwestorów
indywidualnych na rynku Forex, w tym zapewnienia należytego sposobu promowania
i reklamowania usług maklerskich, transparentności zasad świadczenia tych usług, informowania
o realnym ryzyku towarzyszącym inwestycjom na rynku Forex oraz wyeliminowania nierównowagi
w prawach i obowiązkach stron umowy. Treść wytycznych wraz z wyjaśnieniami odnosiła się także
do sfery wewnętrznej organizacji podmiotu świadczącego usługi i uwzględniła takie zagadnienia,
jak należyte zarządzanie konfliktami interesów, dobór i przeszkolenie odpowiednich kadr do obsługi
klientów oraz uregulowanie relacji z podmiotami trzecimi, które pozyskują klientów na rzecz tych
podmiotów. Wytyczne skierowane zostały do krajowych i zagranicznych firm inwestycyjnych
oraz banków wykonujących czynności odpowiadające czynnościom maklerskim. Termin wdrożenia
wytycznych dla firm inwestycyjnych, nadzorowanych przez KNF, wyznaczono na 30 września 2016 r.
KNF przekazała wytyczne 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.
KNF na swojej stronie internetowej zamieszczała także komunikaty, ostrzeżenia i informacje 46
kierowane m.in. do klientów i potencjalnych klientów inwestujących na rynku Forex.
W materiałach tych omówiono główne cechy najbardziej popularnych instrumentów na tym rynku,
jakimi są kontrakty CFD oraz wskazała na zagrożenia związane z inwestycją w te instrumenty
finansowe. Dokumenty te wskazywały między innymi na ryzyko związane z możliwością strat
wynikających z wykorzystania dźwigni finansowej, ryzyk związanych z wyborem brokera,
możliwych problemów w rozliczeniu transakcji wynikających ze specyfiki rynku, a także
różnorodność parametrów charakteryzujących oferowane instrumenty powodujących konieczność
szczegółowego zapoznania się z warunkami inwestowania. W osobnych komunikatach
opracowanych na podstawie danych pozyskanych przez KNF wśród krajowych domów maklerskich,
w celu zobrazowania ryzyka związanego z tymi inwestycjami, prezentowane były wyniki inwestycji
klientów korzystających z internetowych platform transakcyjnych wskazujące, że około 80%
z nich poniosło stratę. Na stronach Komisji zostały również zamieszczone komunikaty skierowane

46 https://www.knf.gov.pl/Images/KNF_CFDs_22-06-11_tcm75-26793.pdf, https://www.knf.gov.pl/Images/instrumenty_na_
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do inwestorów przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) 47.
W dokumentach tych zawarte zostało ostrzeżenia dla klientów indywidualnych wskazujące, że nie
jest to rodzaj inwestycji przeznaczony dla inwestorów niedoświadczonych i nieakceptujących
ryzyka poniesienia straty. Za wysoce ryzykowne uznano również przeprowadzania transakcji
z firmami oferującymi usługi na rynku Forex, które nie posiadają zezwolenia właściwego
nadzoru na prowadzenie takiej działalności, co skutkuje brakiem wymogu przestrzegania zasad
mających służyć ochronie interesów inwestorów. Przedstawione zostały także ryzyka rynku Forex
dla inwestorów indywidualnych, takie jak złożoność transakcji, duża zmienność notowań,
stosowanie dźwigni finansowej i agresywna wprowadzająca w błąd reklama.
Mając na względzie ryzyko związane ze stosowaniem dźwigni finansowej, UKNF zaproponował
wprowadzenie przepisów ograniczających dopuszczalną jej wielkość oferowaną klientom
detalicznym. Minister Finansów pozytywnie ocenił i wsparł inicjatywę Urzędu Komisji Nadzoru
Finansowego, dotyczącą ograniczenia możliwości stosowania zbyt wysokich dźwigni finansowych
dla klientów indywidualnych, dotyczących między innymi rynku Forex. Nowelizacją ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi, która weszła w życie z dniem 16 lipca 2015 r.48, wprowadzono
minimalną wysokość wymaganego depozytu zabezpieczającego do zlecenia nabycia lub zbycia
instrumentów pochodnych równą 1% wartości nominalnej tego instrumentu, tj. ograniczenie
dźwigni finansowej do poziomu 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. W efekcie działania UKNF firmy dostosowały wielkość oferowanej
dźwigni finansowej do poziomu zgodnego z polskim prawem.
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 czynności kontrolnych, tj. 30 września 2016 r. kampania
edukacyjna się nie rozpoczęła. Trwało projektowanie strony internetowej.

47 ESMA – European Securities and Markets Authority. Na stronie internetowej KNF znajduje się odesłanie do komunikatu
ESMA zamieszczonego na stronie internetowej http://www.knf.gov.pl/Images/ostrzezenie_ESMA_forex_EN_tcm75-28697.pd.
48 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).
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KNF, uczestnicząc w pracach IOSCO49 i ESMA, przedstawiała problemy związane z inwestycjami
na rynku OTC instrumentów pochodnych, wskazując na potrzebę podjęcia działań w celu lepszej
ochrony klientów detalicznych. Uwagi KNF odnosiły się m.in. do następujących zidentyfikowanych
problemów:
−− wysokiego poziomu dźwigni finansowej udostępnianej klientom detalicznym w ramach
oferowanych produktów,
−− nieprawidłowości w informowania klienta o ryzyku związanym z oferowanym instrumentem
finansowym oraz możliwą stopą zwrotu z inwestycji,
−− usprawnienia procesu przeprowadzania przez firmy inwestycyjne testu odpowiedniości usługi
oferowanej klientowi detalicznemu i potrzeby zwiększonego monitorowania tego zadania,
−− uproszczenia stosowanej przez firmy inwestycyjne terminologii w dokumentach
przedstawianych klientowi detalicznemu,
−− potrzeby wypracowania jednolitych definicji instrumentów pochodnych.
Przedstawiciele KNF uczestniczyli w pracach grupy roboczej zagranicznych organów nadzoru,
współpracującej przy wyjaśnieniu praktyk niektórych firm inwestycyjnych. Działania te miały na celu
w szczególności weryfikację zasad prowadzenia działalności transgranicznej. W ramach wsparcia
merytorycznego jednego z zagranicznych organów nadzoru, UKNF od sierpnia do października
2015 r. przeprowadził analizę materiałów i informacji udostępnianych potencjalnym klientom
w języku polskim na stronach internetowych przez cztery zagraniczne firmy inwestycyjne.
KNF przekazała zagranicznemu organowi nadzoru zastrzeżenia w zakresie braku jednoznacznej
i czytelnej informacji marketingowej. Zastrzeżenia KNF dotyczyły m.in. prawidłowości
przekazywania informacji identyfikujących firmę 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.
3.2.1.5. Eliminowanie nadużyć wobec nieprofesjonalnych uczestników rynku Forex
Wsparcie klientów firm inwestycyjnych świadczących usługi na rynku Forex realizowane jest także
poprzez rozpatrywanie ich skarg i analizę informacji dotyczących nieprawidłowości w sposobie
świadczenia usług. Jednak należy podkreślić, że skargi klientów firm świadczących usługi na rynku
walutowym stanowiły nieznaczną część skarg kierowanych do kontrolowanych instytucji.
UOKiK
W okresie objętym kontrolą do UOKiK wpłynęła jedna skarga50 na działalność domu maklerskiego.
Skarga miała charakter indywidualny i dotyczyły zamykania zleceń klienta przez dom maklerski
z opóźnieniem oraz niezgodnie z postanowieniami regulaminu. UOKiK nie dopatrzył się w tej
sprawie naruszenia przepisów ustaw uzasadniających podjęcie dalszych działań przez Prezesa
UOKiK. W odpowiedzi do skarżącego wskazano organy i instytucje świadczące pomoc prawną
dla konsumentów – Federację Konsumentów, Infolinię Konsumencką, miejskich (powiatowych)
rzeczników konsumentów. UOKiK nie przekazał skargi do rozpatrzenia do UKNF.

49 Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (ang. International Organization of Securities Commissions)
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– organizacja zrzeszająca instytucje regulujące i nadzorujące rynki papierów wartościowych z różnych krajów świata.
W
tym okresie na działalność podmiotów rynku finansowego do UOKiK wpłynęło ogółem 3581 skarg.
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Do UOKiK wpłynęło pięć zawiadomień o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe
interesy klientów przez firmy inwestycyjne świadczące usługi na rynku Forex, z czego dwa dotyczyły
tego samego podmiotu. Przedmiotem składanych zawiadomień było stosowanie niedozwolonych
postanowień wzorców umownych, ponadto zaniechanie przeprowadzenia testów adekwatności
wymaganych dyrektywą MiFID, nierespektowanie przez dom maklerski zlecenia stop-out 51,
które miało chronić klientów przed dużymi stratami52.
W związku z trzema zawiadomieniami o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe
interesy klientów przez firmy inwestycyjne, świadczące usługi na rynku Forex, Prezes UOKiK
na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ustawy o okik wszczął dwa postępowania wyjaśniające, mające na celu
wstępne ustalenie, czy nastąpiło naruszenie uzasadniające wszczęcie postępowania w sprawie
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez firmy inwestycyjne.
W okresie objętym kontrolą Prezes UOKiK zakończył postanowieniem jedno z tych postępowań
wyjaśniających, dotyczące działalności podmiotu cypryjskiego, nieposiadającego oddziału w Polsce.
UOKiK przekazał ustalenia w sprawie możliwego naruszenia przez spółkę chronionych prawem
interesów konsumentów wraz z wezwaniem do podjęcia stosownych działań do właściwych
cypryjskich organów ochrony konsumentów. Organ cypryjski, pomimo wysłanych monitów,
nie poinformował Prezesa Urzędu o stanie sprawy.
Drugie postępowanie, prowadzone od 8 lipca 2015 r., według stanu na 30 czerwca 2016 r.,
nie zostało zakończone. W tym przypadku wystąpiły przerwy w prowadzeniu postępowania
pomiędzy sierpniem 2015 r. a styczniem 2016 r. oraz lutym a majem 2016 r. Prezes UOKiK wskazał,
iż wynikały one z precedensowego charakteru sprawy, tj. badania m.in. nierespektowania przez
dom maklerski mechanizmu stop-out. Jednak zdaniem NIK główny wpływ na to miały kwestie
organizacyjne związane z odejściem pracownika prowadzącego postępowanie, a następnie
wdrożeniem nowej osoby w sprawę.
W przypadku jednego zawiadomienia, ze względu na jego charakter, nieodnoszący się wprost
do rynku finansowego oraz niezwiązany z ochroną praw majątkowych konsumentów, a także brak
innych sygnałów o nieprawidłowościach w działaniu przedsiębiorcy, Prezes UOKiK nie podejmował
działań w ramach swoich ustawowych kompetencji.
W każdym przypadku zawiadamiającym przekazywane były pisemne informacje o sposobie
rozpatrzenia zawiadomienia wraz z uzasadnieniem, stosownie do zapisów art. 100 ust. 3 ustawy
o okik.
W okresie objętym kontrolą Prezes UOKiK wszczął jedno postępowanie wyjaśniające na podstawie
analizy artykułów prasowych, zawierających informacje o poniesieniu w dniu 15 stycznia
2015 r. znacznych strat przez klientów inwestujących na rynku Forex, w związku ze skokowym
umocnieniem franka szwajcarskiego. Postępowanie to wszczęto 22 czerwca 2016 r. z inicjatywy
Delegatury UOKiK w Łodzi w celu wstępnego ustalenia, czy działania na rynku Forex zagranicznego
banku prowadzącego działalność w formie oddziału nie naruszają chronionych prawem interesów
konsumentów uzasadniających podjęcie działań określonych w odrębnych ustawach lub wszczęcie
51 Zlecenie stop-out realizowane jest przez brokera w sytuacji, gdy straty na inwestycji powodują obniżenie poniżej

określonego poziomu depozytu zabezpieczającego. Z reguły następuje wtedy automatyczne zamknięcie pozycji klienta
generującej największą stratę.
52 Skargi dotyczyły niezadziałania zlecenia stop-out w dniu 15 stycznia 2015 r., kiedy nastąpiło skokowe umocnienie franka
szwajcarskiego.
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postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W postępowaniu
mają zostać wykorzystane informacje zawarte w zawiadomieniu konsumenckim złożonym
w kwietniu 2016 r.
W okresie objętym kontrolą do UOKiK wpłynęły również trzy zawiadomienia na działalność
podmiotów niebędących firmami inwestycyjnymi, ale zajmujących się telemarketingiem i reklamą
firm inwestycyjnych lub pośrednictwem przy zawieraniu umów na rynku Forex. Na podstawie
jednego z tych zawiadomień Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające, które zakończyło
się ustaleniem, iż brak jest podstaw do postawienia zarzutu stosowania praktyk naruszających
zbiorowe interesy konsumentów lub też wytoczenia powództwa o uznanie postanowień wzorca
umowy za niedozwolone. Dwa pozostałe zawiadomienia nie zawierały informacji uzasadniających
podjęcie działań przez Prezesa UOKiK.
Rzecznik Finansowy
Zgodnie z zasadą określoną w art. 24 ustawy o RF Rzecznik podejmuje działania w imieniu klienta
podmiotu rynku finansowego w sytuacji nieuwzględnienia jego roszczeń przez podmiot rynku
finansowego w trybie rozpatrywania reklamacji. Informacje o sposobie działania Rzecznika
i zasadach składania wniosków, Rzecznik Finansowy udostępnił na stronie internetowej53.
Przyjmując wnioski od klientów podmiotów rynku finansowego Rzecznik Finansowy weryfikował
między innymi, wynikający z art. 4 ust. 1 ustawy o RF, obowiązek zamieszczania w umowach
zawieranych z klientem przez podmioty rynku finansowego informacji dotyczących procedury
składania i rozpatrywania reklamacji. Natomiast z urzędu nie dokonywał takiej weryfikacji
w stosunku do pozostałych podmiotów świadczących usługi na rynku Forex. W przypadku
wszystkich szesnastu wniosków klientów podmiotów rynku Forex objętych kontrolą NIK obowiązek
złożenia reklamacji został spełniony.
W okresie objętym kontrolą do Rzecznika wpłynęło 16 wniosków dotyczących rynku Forex.
W zakresie jedenastu wniosków Rzecznik podjął działania, polegające na rozpatrywaniu wniosków
klientów na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o RF. W wyniku czterech wniosków wszczęto
postępowania pozasądowe, o których mowa w art. 35 i następnych ustawy o RF. W jednej sprawie
dotyczącej rynku Forex, toczącej się przed sądem powszechnym z powództwa klienta podmiotu
rynku finansowego, Rzecznik przedstawił – na podstawie art. 28 ustawy o RF – istotny pogląd
dla sprawy.
Wnioski klientów dotyczyły czterech podmiotów polskich i sześciu podmiotów zagranicznych,
oferujących usługi na rynku Forex, z czego dwa podmioty zagraniczne notyfikowały w KNF
prowadzenie działalności w formie oddziału, a kolejne dwa nie dopełniły obowiązku notyfikacji
działalności w formie innej niż oddział. Dwie firmy zagraniczne działały na rynku polskim bez
stosownej notyfikacji. Rzecznik nie informował KNF o tych sprawach, gdyż postanowił najpierw
zwrócić się do odpowiednich instytucji za granicą z prośbą o przedstawienie informacji o zakresie
możliwego wsparcia w celu rozwiązania sporu.
Rzecznik Finansowy, po dokonaniu analizy prawnej i stwierdzeniu, że mogło dojść
do naruszenia praw lub interesów klienta, podejmował czynności wobec podmiotów rynku
finansowego. Podmiotowi rynku finansowego przedstawiano ocenę prawną zaprezentowanych
53 http://rf.gov.pl/zasady-przyjmowania-skarg/Chce_zlozyc_bezplatny_wniosek__tzw__skarge __o_rozpatrzenie_sprawy_
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we wniosku okoliczności w świetle posiadanej dokumentacji oraz w razie potrzeby występowano
o udostępnienie innych istotnych dokumentów dla rozpatrzenia wniosku. W trakcie rozpatrywania
wniosków dotyczących rynku Forex klient na bieżąco otrzymywał informacje o podejmowanych
czynnościach. W sytuacji nieuwzględnienia roszczeń przez podmiot, klientowi przedstawiana
była ocena prawna wraz ze wskazaniem możliwych sposobów dalszego działania w celu realizacji
przysługujących praw.
Na jedenaście zbadanych wniosków w przypadku jednego, po przeprowadzeniu analizy prawnej,
Rzecznik nie podjął czynności wobec podmiotu, którego działalności dotyczył wniosek. W przesłanej
do wnioskodawcy odpowiedzi Rzecznik wskazał, że podmiot występujący w tej sprawie nie może
zostać zakwalifikowany jako podmiot rynku finansowego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy o RF,
stąd brak jest właściwości Rzecznika. Klientowi wskazano natomiast możliwość wystąpienia
na drogę sądową. Rzecznik nie poinformował KNF o wątpliwościach dotyczących działalności
prowadzonej przez ten podmiot.
W przypadku pozostałych dziesięciu wniosków Rzecznik podjął się działań w zakresie ochrony
interesów klientów wobec podmiotów rynku finansowego. Jedna ze spraw została zakończona
– podmiot nie przychylił się do żądań klienta. Tym samym, mimo że Rzecznik korzystając
z ustawowego upoważnienia podjął czynności, jego działania były nieskuteczne, ponieważ Rzecznik
nie miał możliwości prawnych weryfikacji sprzecznego stanu faktycznego prezentowanego
przez strony sporu. Rzecznik wskazał klientowi, iż w zaistniałej sytuacji spór może zostać
rozstrzygnięty przez sąd powszechny.
Pozostałe sprawy prowadzone przez Rzecznika Finansowego, na dzień zakończenia czynności
kontrolnych (30 sierpnia 2016 r.) były jeszcze sprawami w toku. W dwóch sprawach Rzecznik
wystąpił do firm inwestycyjnych o dodatkowe dokumenty, w kolejnych trzech, po uzyskaniu
dokumentów od zagranicznych firm inwestycyjnych Rzecznik wystąpił z pismem do właściwych
zagranicznych organów nadzoru. W pozostałych przypadkach wnioski były nadal rozpatrywane
przez ekspertów Wydziału.
Ponadto Rzecznik poprzez wyrażenie tzw. istotnego poglądu dla sprawy, przekazanego sądowi
w formie oświadczenia z dnia 14 lipca 2016 r., udzielił wsparcia klientowi w sporze sądowym
z podmiotem rynku finansowego. Rzecznik wyraził opinię, że kwestionowany przez klienta
podmiotu rynku finansowego oferującego usługi na rynku Forex zapis regulaminu stanowił
niedozwolone postanowienie umowne, o którym mowa w art. 385 1 § 1 Kodeksu cywilnego.
Naruszona została również zasada działania firmy inwestycyjnej w sposób uwzględniający najlepiej
pojęty interes klienta, o czym stanowi ustawa o obrocie. Rzecznik w nie poinformował Prezesa
UOKiK ani UKNF o tym przypadku zastosowania niedozwolonego postanowienia umownego.
Rzecznik w swoim piśmie zamieścił również ocenę dotyczącą natury kontraktów zawieranych
na rynku Forex, stwierdzając, że nabycie przez klienta kontraktów na różnice kursowe (CFD),
pomimo całej otoczki finansowej, nosi cechy gry spekulacyjnej, a nawet hazardowej.
Brak jest wyraźnych regulacji prawnych odnoszących się bezpośrednio do terminów rozpatrywania
wniosków i podejmowania interwencji w sprawach kierowanych do Rzecznika w omawianym
wyżej zakresie. Średni okres od wpływu wniosku do powiadomienia klienta o podjęciu czynności
wyniósł 60 dni. W tym czasie pracownicy Biura Rzecznika Finansowego dokonywali wstępnej analizy
prawnej przedstawionych przez klienta dokumentów, m.in. pod kątem właściwości Rzecznika
w konkretnej sprawie, wyczerpania procedury reklamacyjnej.
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Z pozostałych trzech toczących się spraw, jedna dotyczy polskiej firmy inwestycyjnej,
a dwie – zagranicznej firmy inwestycyjnej notyfikowanej w KNF do prowadzenia działalności
w formie oddziału.
Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia54, Rzecznik wszczynał postępowanie w wymaganym terminie
14 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku i uiszczenia przez klienta opłaty, poprzez
zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania. Zgodnie z § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia,
Rzecznik powinien zakończyć postępowanie w terminie 90 dni od daty otrzymania kompletnego
wniosku, przy czym termin ten, w sytuacjach szczególnie skomplikowanych może zostać
wydłużony, o czym informowane są strony postępowania. Termin trwania objętych kontrolą NIK,
toczących się postępowań pozasądowych (od dnia otrzymania kompletnego wniosku do dnia
zakończenia kontroli NIK) wyniósł średnio około 100 dni. Wynikało to ze znacznego skomplikowania
spraw, trudności w kontakcie ze stronami, przedłużających się negocjacji stron co do warunków
ugody. W każdym przypadku Rzecznik informował strony postępowania o jego przedłużeniu
i przewidywanym terminie zakończenia.
W ocenie NIK, o nieprawidłowościach ujawnionych w działalności podmiotów oferujących usługi
na rynku Forex, Rzecznik powinien bezzwłocznie poinformować, w trybie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o RF,
właściwe organy nadzoru i ochrony konsumentów. W szczególności dotyczy to informowania
KNF o podejmowaniu działalności przez podmioty bez notyfikacji w KNF oraz Prezesa UOKiK
o przypadku stosowania niedozwolonych postanowień umownych. Taki sposób działania Rzecznika
Finansowego będzie służył lepszej ochronie interesów klientów podmiotów świadczących usługi
na rynku finansowym.
UKNF
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.
W okresie od początku 2013 r. do końca I połowy 2016 r. do UKNF 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.
54 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie pozasądowego postepowania przed Rzecznikiem
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3.2.2. Ochrona interesów klientów kantorów internetowych
3.2.2.1. Zakres nadzoru nad kantorami internetowymi
Od 2009 r. na polskim rynku usług finansowych rozwijały działalność podmioty oferujące wymianę
walut z wykorzystaniem internetu, potocznie nazywane „kantorami internetowymi”. 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.

Kantor internetowy to internetowe narzędzie pozwalające za pomocą strony www i bankowości internetowej
dokonywać bezgotówkowej wymiany walut. Klient kantoru internetowego przelewa na jego konto określoną sumę
w jednej walucie i otrzymuje w zamian na wskazane konto przeliczoną, według uzgodnionego kursu, sumę w drugiej
walucie. Transakcja wymiany waluty jest realizowana z reguły w czasie od kilku minut do kilku dni. Czas realizacji
transakcji zależy od momentu złożenia zlecenia oraz w jakich bankach rachunki posiada klient i podmiot prowadzący
kantor internetowy. Istnieją również portale umożliwiające wymianę walut online gdzie środki są wymieniane
przez uczestników bezpośrednio między sobą. Portal internetowy pomaga w skojarzeniu dwóch podmiotów
i odpowiada za techniczną stronę przeprowadzenia transakcji.

Kantory internetowe nie są kantorami 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 w lokalu
w postaci gotówkowej. 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 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 płatniczych55.
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. 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 kantorową56. W związku z tym NBP nie posiadał danych o wielkości obrotów kantorów
internetowych. NBP nie prowadził także szacunków obrotów kantorów internetowych, ponieważ
nie ma podstaw prawnych do żądania takich danych od przedsiębiorców prowadzących kantory
internetowe.

55 Dz. U. z 2016 r. poz. 1572.
56 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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Szczegółowych danych o liczbie działających kantorów internetowych nie posiadało także
Ministerstwo Finansów, uzasadniając to brakiem ich jednoznacznego prawnego usytuowania
i związanym z tym brakiem usystematyzowanych procedur pozyskiwania danych o wielkości
prowadzonej przez nie działalności. Ministerstwo Finansów w materiałach opracowanych w trakcie
przygotowania do uregulowania usługi wymiany walut przez kantory internetowe, powołując się
na badania marketingowe przeprowadzone przez inny podmiot, zawarło informacje, że w 2012 r.
obroty na rynku wymiany walut w internecie zbliżyły się do 10 mld zł. Z informacji dostępnych
w internecie57, odwołujących się do danych i szacunków przedstawionych przez firmę prowadzącą
największe internetowe platformy wymiany walut wynika, że w 2015 r. obroty kantorów
internetowych szacowane były na 30 mld zł. Świadczy to o dynamicznym rozwoju działalności
kantorów internetowych.
NBP w przeprowadzanych w całym badanym okresie kontrolach przedsiębiorców wykonujących
działalność kantorową w zakresie kupna i sprzedaży walut obcych zidentyfikował 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.
Stwierdzone łączenie ewidencji obrotów wymiany internetowej z ewidencją tradycyjnej działalności
kantorowej stanowiło naruszenie art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15 ustawy Prawo dewizowe, a także
§ 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów58. 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. We wszystkich ośmiu przypadkach przedsiębiorcy poinformowali o wykonaniu
zaleceń. W czterech przypadkach zostało to potwierdzone w trakcie kolejnej kontroli przedsiębiorcy.
3.2.2.2. Monitoring kantorów internetowych
Zagadnienia związane z działalnością kantorów internetowych nie były przedmiotem stałego
monitoringu żadnej z kontrolowanych instytucji. UOKiK przeprowadził jednorazowe badanie
wzorców umów stosowanych przez kantory internetowe, a NBP zweryfikował, czy kantory
internetowe w upowszechnianych informacjach nie wprowadzają klientów w błąd, sugerując,
że podlegają kontroli NBP.
Delegatura UOKiK w Bydgoszczy przeprowadziła kompleksowe badanie praktyk na rynku
kantorów internetowych, w tym stosowanych wzorców umownych. W dniu 23 marca 2012 r.
wszczęte zostało postępowanie wyjaśniające59 mające na celu wstępne ustalenie, czy nastąpiło
naruszenie uzasadniające wszczęcie postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe
interesy konsumentów przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą
w zakresie internetowych kantorów wymiany walut. Postępowanie to miało charakter badania

57 http://www.biznes.newseria.pl/komunikaty/gospodarka/kantory_internetowe_z,b280306806
58 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2004 r. w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego
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wartości dewizowych (Dz. U. Nr 219, poz. 2220).
59 Postępowanie wyjaśniające nr RBG-405-08/12/AS.
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działania przedsiębiorców na nowym rynku kantorów internetowych, które upowszechniły się
po wprowadzeniu ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych
innych ustaw60.
W toku postępowania wyjaśniającego skontrolowane zostały regulaminy kantorów internetowych,
prowadzonych przez dwunastu przedsiębiorców. Doboru kantorów do kontroli dokonano
w oparciu o informacje z porównywarek internetowych kantorów online według ich najczęstszego
wykorzystywania przez konsumentów. Skontrolowane zostały kantory, które były najczęściej
polecane przez użytkowników oraz te, które najczęściej się reklamowały.
W trakcie postępowania wyjaśniającego, w jednym przypadku nie stwierdzono naruszenia
przepisów ustawy o okik, w trzech przypadkach wystosowano do przedsiębiorców, w regulaminach
których wykryto naruszenia, wezwania do dobrowolnego zaniechania praktyki oraz wszczęto
osiem postępowań w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W wyniku
wszczętych postępowań w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
Prezes UOKiK wydał osiem decyzji61 wobec podmiotów oferujących usługi na rynku kantorów
internetowych. Naruszenia dotyczyły w szczególności niewypełniania obowiązku polegającego
na zamieszczeniu w regulaminie trybu postępowania reklamacyjnego, a także wyłączeniu
odpowiedzialności kantorów za błędy i opóźnienia w realizacji zleceń, wynikające z awarii systemów
elektronicznych, systemów bankowych lub leżących po stronie trzeciej. Efekty działań UOKiK zostały
przedstawione w pkt 3.2.2.4. Informacji.
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.
Na koniec 2012 r. 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 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,

60 Dz. U. Nr 165, poz. 984.
61 Cztery decyzje na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o okik o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów

i stwierdzające zaniechanie jej stosowania oraz cztery decyzje na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o okik, zobowiązujące
podmioty do podjęcia lub zaniechania określonych działań zmierzających do zakończenia naruszenia lub usunięcia jego
skutków.
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logo NBP itp.) oraz wezwał do wykreślenia z rejestru działalności kantorowej tych przedsiębiorców,
którzy nie wykonują tradycyjnej działalności kantorowej. W efekcie przedsiębiorcy zastosowali się
do zaleceń i postulatów NBP.
NBP, kontynuując te działania w latach 2013–2016, nie stwierdził już przypadków nieuprawnionego
wykorzystywania wizerunku NBP. Na koniec czerwca 2016 r., 41 przedsiębiorców wpisanych
do rejestru działalności kantorowej oferowało wymianę walut obcych z wykorzystaniem 41
serwisów internetowych. Natomiast łącznie zidentyfikowano 66 przedsiębiorców, którzy prowadzili
70 serwisów internetowych umożliwiających wymianę walut.
3.2.2.3. Reakcja na zidentyfikowane zagrożenia w działalności kantorów internetowych
Problem polegający na braku przepisów regulujących działalność kantorów internetowych
został zauważony przez NBP już w 2010 r. Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie fakt,
że przez sześć lat nie zostały zakończone prace legislacyjne nad uregulowaniem działalności
kantorów internetowych, choć jest to celowe z uwagi na istotne ryzyka, jakie ta działalność generuje
dla uczestników transakcji. NBP do zidentyfikowanych istotnych ryzyk dla klientów kantorów
internetowych zaliczył ryzyko rozliczeniowe związane z 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. Na ryzyko nierzetelnego wywiązywania się przez kantory
internetowe z zobowiązania dostarczenia waluty uwagę zwróciła także grupa robocza Komitetu
Stabilności Finansowej w raporcie „Analiza działań organów i instytucji państwowych w odniesieniu
do Amber Gold sp z o.o”. Na konieczność uregulowania zasad nadzoru nad kantorami internetowymi
wskazywała także NIK po kontroli przeprowadzonej w 2015 r.62.
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 rządowej63.
W korespondencji z Ministerstwem Finansów oraz na spotkaniach w Ministerstwie Finansów
w latach 2010–2012, NBP wskazywał na potrzebę prawnej regulacji podstaw 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, w pismach kierowanych do Ministra Finansów wskazywał na potrzebę wyznaczenia podmiotów
odpowiedzialnych za sprawowanie nadzoru oraz wyposażenie nadzorcy w odpowiednie
uprawnienia kontrolne.
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Kwestia uregulowania działalności kantorów internetowych była tematem spotkania w dniu
13 sierpnia 2012 r., w którym uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Urzędu
Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowego Banku Polskiego. W trakcie tego spotkania
oraz późniejszej korespondencji z KNF oraz NBP uwidoczniła się różnica podglądów,
co do charakteru działalności kantorów internetowych, która sprowadzała się do ustalenia
czy działalność ta bliższa jest funkcjonowaniu klasycznych kantorów stacjonarnych czy instytucji
płatniczych, czy też ma charakter mieszany. 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. Stanowisko to uległo modyfikacji.
Obecnie NBP oczekuje, że sposób podejścia do uregulowania tej działalności, a także objęcia
nadzorem, powinien być wielopłaszczyznowy i przedmiotowy – uzależniony od charakteru
prowadzonej 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 walutowego64
lub z wykorzystaniem platformy społecznościowej 65, 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.
Na brak rozwiązania kwestii uregulowania zasad działalności kantorów internetowych wpływ miał
spór o charakter działalności kantorów internetowych, który toczył się w Ministerstwie Finansów
pomiędzy Departamentem Unii Europejskiej i Departamentem Rozwoju Rynku Finansowego.
Efektem prac prowadzonych w Ministerstwie były opracowania w formie notatek, opisujące
charakter działalności prowadzonej przez kantory internetowe, w których rozważano możliwe
sposoby uregulowania tej działalności. Kolejne trzy wersje notatek nie zostały przedstawione
członkom Kierownictwa Ministerstwa Finansów. Dopiero opracowanie z 21 lutego 2014 r. było
przedmiotem uzgodnień z udziałem dwóch podsekretarzy stanu w Ministerstwie Finansów,
nadzorujących te departamenty i zapoczątkowało rozpoczęcie prac nad przygotowaniem projektu
zmian w ustawie Prawo dewizowe.

64 Klient zasila swój portfel walutowy, który jest na rachunku przedsiębiorcy, a następnie zawiera transakcje przez internet
(transakcje z portfela walutowego).
65 Wymiana walut pomiędzy użytkownikami danej platformy, portalu. Usługa polega wyłącznie na kojarzeniu stron
zainteresowanych wymianą (transakcje społecznościowe).
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W dniu 15 lipca 2014 r. Ministerstwo Finansów wystąpiło do Przewodniczącego Zespołu do Spraw
Programowania Prac Rządu o wpisanie do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady
Ministrów projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz o zmianie
niektórych innych ustaw. W dniu 15 października 2014 r. Zespół do Spraw Programowania Prac
Rządu negatywnie zaopiniował wniosek o włączenie projektu do wykazu prac Rady Ministrów,
zalecając Ministrowi Finansów przegląd regulacji dotyczących obrotu dewizowego pod kątem
zmniejszenia obciążeń regulacyjnych, wynikających z obowiązującego prawa oraz zrównania
obciążeń pomiędzy tradycyjnymi i elektronicznymi kantorami.
W czerwcu 2015 r., opracowany w Ministerstwie Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo
dewizowe oraz o zmianie niektórych innych ustaw, uwzględniający częściowo zalecenia Zespołu ds.
Programowania Prac Rządu z dnia 15 października 2014 r., wniesiony został do Sejmu RP jako projekt
poselski. Projekt przewidywał m.in. nową definicję działalności kantorowej, obejmującą różne
typy transakcji wymiany walut, w tym dokonywane z wykorzystaniem internetu. W uzasadnieniu
projektu zaznaczono, że działalność kantorowa będzie podlegała kontroli Prezesa NBP. Do końca
VII kadencji Sejmu RP projekt nie został skierowany do pierwszego czytania.
Według stanu na dzień 2 września 2016 r. w Ministerstwie Finansów nadal trwały prace legislacyjne
związane z przygotowaniem uregulowania funkcjonowania kantorów internetowych, w tym
objęcia nadzorem ich działalności oraz ochroną ich klientów. W związku z opublikowaniem w dniu
23 grudnia 2015 r. tzw. drugiej dyrektywy w sprawie usług płatniczych66 Departament Współpracy
Międzynarodowej, od stycznia do maja 2016 r., prowadził prace analityczne, dotyczące między
innymi uregulowania, zgodnie z powyższą dyrektywą, działalności kantorów internetowych.
Proponowany sposób unormowania tych zagadnień nadal nie był zbieżny ze stanowiskiem
prezentowanym przez Departament Rozwoju Rynku Finansowego.
3.2.2.4. Eliminowanie nadużyć wobec klientów kantorów internetowych
W okresie objętym kontrolą do UOKiK wpłynęły dwie skargi dotyczące działań kantorów
internetowych. Dotyczyły one wprowadzenia w błąd w trakcie zawierania umowy w zakresie
ponoszonych kosztów wymiany walut oraz zajęcia komorniczego konta kantoru internetowego
prowadzonego przez bank. Do konsumentów zostały wysłane odpowiedzi informujące
o kompetencjach Prezesa UOKiK oraz o braku możliwości zajęcie się sprawą w związku z jej
indywidualnym charakterem. W pismach wskazano organy i instytucje swiadczące pomoc prawną
dla konsumentów.
Do UOKiK złożone zostało jedno zawiadomienie dotyczące działalności kantoru internetowego,
który stosował praktykę mogącą wprowadzać konsumentów w błąd poprzez pokazywanie
obniżonego kursu sprzedaż y euro poza godzinami prac y k antoru internetowego,
a więc w godzinach kiedy nie można dokonać transakcji wymiany walut oraz podwyższanie go do cen
rynkowych w czasie pracy kantoru. W tej sprawie Prezes UOKiK na podstawie art. 49a ustawy o okik
wezwał przedsiębiorcę do dobrowolnego zaniechania stosowanej praktyki, co wezwany uczynił.
W okresie objętym kontrolą prowadzono i zakończono decyzjami Prezesa UOKiK osiem postępowań
w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez podmioty oferujące usługi
na rynku kantorów internetowych.
66 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych
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W czterech przypadkach wydano decyzje na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o okik zobowiązujące
podmioty do dokonania zmian w regulaminach, poprzez wyeliminowanie zapisów naruszających
zbiorowe interesy konsumentów. Podmioty te nie wniosły odwołań od decyzji Prezesa UOKiK
i wykonały ciążące na nich zobowiązania. Kontrola wykonania decyzji nastąpiła poprzez analizę
sprawozdań o realizacji zobowiązania oraz nadesłanych dokumentów, w tym zmienionych
regulaminów, do czego przedsiębiorcy byli zobowiązani decyzją.
W czterech przypadkach wydano decyzje uznające praktyki za naruszające zbiorowe interesy
konsumentów i stwierdzające zaniechanie ich stosowania (art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o okik).
W przypadku dwóch decyzji nie nałożono kar pieniężnych. Wynikało to ze stwierdzenia w toku
postępowania zaniechania stosowania niedozwolonych praktyk oraz niewielkiej skali działania
przedsiębiorców. W dwóch decyzjach wymierzono kary w wysokości odpowiednio 21.556 zł i 18.227 zł
oraz zażądano zwrotu kosztów w wysokości 57 zł i 17 zł. Kwoty sankcji zostały obliczone, zgodnie
z przyjętymi w UOKiK zasadami kalkulacji kar pieniężnych.
Od decyzji, którymi nałożono kary pieniężne, przedsiębiorcy wnieśli odwołanie. W pierwszej
sprawie przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawarto ugodę, na mocy której
Prezes UOKiK podtrzymał w całości stanowisko zawarte w decyzji, jednocześnie obniżył karę
wobec przedsiębiorców do wysokości 11 tys. zł. W dniu 29 marca 2016 r. przedsiębiorcy dokonali
wpłat na rachunek UOKiK. W drugiej sprawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiesił
postępowanie do czasu udzielenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedzi
na pytanie prawne zadane przez Sąd Apelacyjny w Warszawie67.
Powyższe osiem postępowań zostało zakończonych w terminach dłuższych od wynikających
z obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 104 ustawy o okik w brzmieniu obowiązującym
do 17 stycznia 2015 r., postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy
konsumentów powinno być zakończone w terminie dwóch miesięcy, a w sprawie szczególnie
skomplikowanej – nie później niż w terminie trzech miesięcy od jego wszczęcia. Postępowania
w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, poprzedzone były trwającym
ponad rok postępowaniem wyjaśniającym. Uwzględniając przerwy spowodowane oczekiwaniem
na odpowiedź strony, w siedmiu z ośmiu postępowań stwierdzono przekroczenie dwumiesięcznego
terminu w jakim postępowanie powinno być zakończone, gdyż trwały one od ponad trzech
do ponad dziewięciu miesięcy. Nowe przepisy, które weszły w życie 18 stycznia 2015 r., wydłużyły
terminy na przeprowadzenie postępowań odpowiednio do cztery i pięć miesięcy. Gdyby dotyczyły
analizowanych przypadków to w trzech z ośmiu badanych postępowań w sprawie praktyk
naruszających zbiorowe interesy konsumentów prowadzonych wobec podmiotów działających
w segmencie kantorów internetowych należałoby stwierdzić, że zakończyły się z opóźnieniem
od dwóch do czterech miesięcy.
67 Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowieniem z 19 listopada 2014 r. w sprawie o sygnaturze akt VI ACa 165/14 zdecydował
o skierowaniu do Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prawnego: „czy w świetle art. 6 ust. 1 i art. 7 dyrektywy
Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz. Urz.
UE L 95 z 21.04.1993, str. 29, ze zm.) w zw. z art. 1 i 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/22/WE
z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów
(Dz. Urz. UE L 110 z 01.05.2009, str. 30, ze zm.) stosowanie postanowień wzorców umów o treści tożsamej z treścią
postanowień uznanych za niedozwolone prawomocnym wyrokiem sądu i wpisanych do rejestru postanowień wzorców
umowy uznanych za niedozwolone, może być uznane w stosunku do innego przedsiębiorcy, który nie brał udziału
w postępowaniu zakończonym wpisem do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, za działanie
bezprawne, stanowiące w świetle prawa krajowego praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stanowiące
podstawę nałożenia kary pieniężnej z tego tytułu w krajowym postępowaniu administracyjnym?”.
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Przyczynami przedłużania terminów zakończenia postępowań była między innymi konieczność
indywidualnej oceny praktyk stosowanych przez danego przedsiębiorcę, ocena sposobu
ustosunkowania się przedsiębiorcy do zarzutów, potrzeba oceny zasadności nałożenia kary
pieniężnej na przedsiębiorców. Wszystkie sprawy dotyczące kantorów internetowych prowadził
jeden pracownik, zaangażowany w tym okresie także w kontrolę wzorców umów deweloperskich,
prowadzenie postępowań wyjaśniających z zakresu praktyk ograniczających konkurencję,
postępowanie antymonopolowe, a także w kontrole u przedsiębiorców.
Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
organ administracji publicznej jest zobowiązany zawiadomić stronę każdorazowo w przypadku
niezałatwienia sprawy w terminie. W przypadku czterech prowadzonych postępowań
w sprawach kantorów internetowych68 w końcowych ich etapach Prezes UOKiK nie informował
o ich przedłużeniu, pomimo iż nie dotrzymywał wskazanego wcześniej terminu zakończenia
postępowania. Brak informacji o przedłużeniu postępowania w końcowym etapie Prezes UOKiK
uzasadniał faktem, iż w okresie tym zakończono zbieranie materiału dowodowego i jedynie
przygotowywane były projekty decyzji Prezesa UOKiK, co nie jest przesłanką zwalniającą
z obowiązku powiadomienia stron.
NBP
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.
3.2.3. Waluty wirtualne
W Polsce brak jest przepisów regulujących dopuszczanie do obrotu i obrót walutami wirtualnymi.
Ministerstwo Finansów obserwowało doświadczenia i decyzje innych krajów związane
z funkcjonowaniem walut wirtualnych. Obserwacje te nie doprowadziły do sformułowania
wniosku o konieczności uregulowania w Polsce zasad obrotu tymi walutami w celu zapewnienia
ochrony praw konsumentów. Także poprzez monitoring rynku walut wirtualnych, prowadzony
przez Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie pod kątem przestrzegania prawa podatkowego,
nie zidentyfikowano ryzyka wystąpienia potencjalnych oszustw podatkowych.
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że w Polsce funkcjonują giełdy kryptowalut69. Ich działania
generują ryzyka zbliżone do ryzyk identyfikowanych w funkcjonowaniu kantorów internetowych.
Z informacji medialnych wynika, że występują na nich incydenty związane z bezpieczeństwem
obrotu70. W styczniu 2017 r. została upubliczniona informacja o zaprzestaniu działania jednej
z giełd kryptowalut i braku dostępu klientów do powierzonych giełdzie środków 71.
Zdaniem NIK, Ministerstwo Finansów powinno przeprowadzić analizę zasadności objęcia
tej działalności nadzorem, np. poprzez zrównanie z działalnością kantorów internetowych.
68
69
70
71
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Dotyczyło to postępowań zakończonych decyzjami o nr RBG-41/2013, RBG-43/2013, RBG-28/2014, RBG-31/2014.
Według BitcoinCharts do największych giełd w Polsce należą BitCurex, BitMarket, BitStar oraz BitBuy.
http://bitcoin.pl/wiadomosci/bezpieczenstwo/950-nieudany-atak-na-gielde-bitbay-net
http://innpoland.pl/132629,pierwsza-duza-afera-bitcoinowa-w-polsce-z-gieldy-wyparowalo-kilka-milionow-zlotych
i http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/bitcurex-gielda-bitcoin-digital-future-atak,41,0,2223401.html.
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4.1 Przygotowanie kontroli
Kontrola P/16/007 „Ochrona nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego” została
przeprowadzona w ramach ujętego w Założeniach do planu pracy NIK na 2016 r. tematu
dotyczącego niskiej jakości usług publicznych.
Zagadnienia dotyczące ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego
były przedmiotem kontroli NIK w latach wcześniejszych. W 2007 r. kontrolą objęto był system ochrony
praw klientów banków i innych instytucji pośrednictwa finansowego72 , w 2010 r. kontrolowana
była ochrona interesów klientów zakładów ubezpieczeń oraz członków otwartych funduszy
emerytalnych73, a w 2013 r. system ochrony praw klientów podmiotów rynku finansowego74.
Wnioski sformułowane po tych kontrolach wskazywały , że system systemu ochrony interesów
konsumentów rynku finansowego nie zapewnia dostatecznej ochrony ich interesów.

4.2 Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli
NIK pozytywnie oceniła w wystąpieniach pokontrolnych wykonywanie zadań związanych
z ochroną interesów nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego przez KNF, UOKiK
i Rzecznika Finansowego. W ocenie opisowej NBP nie wskazano na zastrzeżenia i nieprawidłowości
w działalności NBP. Minister Finansów został oceniony negatywnie ze względu na niezakończenie
prac legislacyjnych nad przygotowaniem przepisów regulujących działalność kantorów
internetowych. Żadna z jednostek objętych kontrolą nie zgłosiła zastrzeżeń do wystąpień
pokontrolnych.
Do Przewodniczącego KNF nie sformułowano wniosków pokontrolnych. W uwagach
sformułowanych w wystąpieniu wskazano na zasadność rozważenia wprowadzenia monitoringu
internetowych reklam firm inwestycyjnych, oferujących usługi maklerskie na rynku Forex
oraz zakazu kierowanych do polskich rezydentów reklam instrumentów OTC. Wskazano
także na celowość informowania Prezesa UOKiK o stwierdzonych praktykach, mogących
stanowić naruszenie zbiorowych interesów konsumentów oraz podjęcie współpracy z UOKiK
z wykorzystaniem narzędzia „tajemniczego klienta” dla sprawdzenia rzetelności postępowania
firm inwestycyjnych przy weryfikacji adekwatności oferowanych produktów dla klientów.
Przewodniczący KNF poinformował, że uwagi dotyczące współpracy z UOKiK będą przedmiotem
konsultacji z tym Urzędem oraz zadeklarował rozważenie bardziej kompleksowych działań
w zakresie monitoringu reklam firm inwestycyjnych działających na rynku Forex, a także
nie wykluczył możliwości wprowadzenia limitowania ich rozpowszechniania.
Prezesowi UOKiK przedstawione zostały uwagi dotyczące zasadności monitoringu rynku Forex
i kontroli wzorców umów, wykorzystania instytucji „tajemniczego klienta” do zbadania sposobu
weryfikacji m.in. przez podmioty świadczące usługi na rynku Forex adekwatności oferowanych
produktów dla klientów i możliwej współpracy w tym zakresie z UKNF, a także zapewnienia rzetelnej
i terminowej realizacji postepowań przed Prezesem UOKiK.

72 Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania systemu ochrony praw klientów banków i innych instytucji pośrednictwa
finansowego, Warszawa, marzec 2008 r. (Nr ewid. 9/2008/P07029/KBF).

73 Informacja o wynikach kontroli ochrony interesów klientów zakładów ubezpieczeń oraz członków funduszy emerytalnych,

Warszawa, marzec 2011 r. (Nr ewid. 13/2001/P10026/KBF) – www.nik.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik.
74 Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania systemu ochrony praw klientów podmiotów rynku finansowego, Warszawa,
kwiecień 2014 r. (Nr ewid. 13/2014/P13038/KBF) – www.nik.gov.pl/plik/id,6423,vp,8193.pdf.
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W informacji o sposobie wykorzystania uwag Prezes UOKiK poinformował, że rozpoczęty
został proces monitoringu problemów konsumenckich na rynku Forex oraz współpraca
w tym zakresie z Biurem Rzecznika Finansowego i UKNF. Jeśli instytucja „tajemniczego klienta”
zostanie wykorzystana w zakresie postępowania na rynku Forex, Prezes UOKiK będzie dążył
by odbyło się to we współpracy z UKNF oraz Rzecznikiem Finansowym.
Do Rzecznika Finansowego nie skierowano wniosków pokontrolnych. W uwagach w treści
wystąpienia wskazano, że Rzecznik Finansowy powinien informować KNF o podmiotach
nielegalnie prowadzących w Polsce działalność na rynku Forex oraz Prezesa UOKiK o stwierdzonych
przypadkach stosowania niedozwolonych postanowień umownych.
Wniosek pokontrolny skierowany do Ministra Finansów dotyczył sfinalizowania prac
nad przygotowaniem projektu przepisów regulujących działalność kantorów internetowych.
NIK sformułowała także uwagę w zakresie rozważenia objęcia nadzorem działalności giełd
kryptowalut.
W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Minister Finansów poinformował o przyjęciu wniosku
i uwagi, które są w trakcie realizacji. Zostały podjęte prace legislacyjne w zakresie uregulowania
działalności kantorów internetowych oraz analizowana jest zasadność objęcia tymi regulacjami
także podmiotów prowadzących platformy wymiany kryptowalut.
W wystąpieniu skierowanym do Prezesa NBP nie sformułowano wniosków pokontrolnych i uwag
dotyczących badanej działalności.
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Lista skontrolowanych podmiotów, osób kierujących tymi jednostkami
oraz jednostek organizacyjnych NIK, które przeprowadziły kontrole.
Lp.

Jednostka kontrolowana

Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej
w latach 2013–2016

Wszystkie kontrole przeprowadził Departament Budżetu i Finansów

Jan Vincent-Rostowski – Minister Finansów
do 27 listopada 2013 r.
1.

Ministerstwo Finansów

Mateusz Szczurek – Minister Finansów od 27 listopada 2013 r.
do 16 listopada 2015 r.
Paweł Szałamacha – Minister Finansów od 16 listopada 2015 r.
do 28 września 2016 r.
Mateusz Morawiecki, Minister Rozwoju i Finansów
od 28 września 2016 r.

2.

3.

4.

Narodowy Bank Polski

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

Marek Belka – Prezes NBP do 20 czerwca 2016 r.
Adam Glapiński – Prezes NBP od 21 czerwca 2016 r.
Andrzej Jakubiak – Przewodniczący KNF
do 12 października 2016 r.
Marek Chrzanowski – Przewodniczący KNF
od 13 października 2016 r.
Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel – Prezes UOKiK
do 20 marca 2014 r.
Adam Jasser – Prezes UOKiK
od 20 marca 2014 r. do 12 maja 2016 r.
Marek Niechciał – Prezes UOKiK od 12 maja 2016 r.

5.

Rzecznik Finansowy

Aleksandra Wiktorow – Rzecznika Finansowego
od utworzenia w dniu 11 października 2015 r.
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ZAŁĄCZNIK NR 2
Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej działalności
1. 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, str. 84, ze zm.).
2. 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 30.04.2004, str. 1, ze zm.).
3. 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 (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 349, ze zm.).
4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/
WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę
2007/64/WE (Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015, str. 35).
5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, ze zm.).
6. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 174, ze zm.).
7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1289, ze zm.).
8. 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).
9. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r.
poz. 184, ze zm.).
10. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, ze zm.).
11. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.
poz. 23, ze zm.).
12. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1572).
13. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826, ze zm.).
14. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, ze zm.).
15. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908, ze zm.).
16. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 543, ze zm.).
17. Rozporządzenie 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 878, ze zm.).
18. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia
szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków,
o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków
powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego
(Dz. U. poz. 1072).
19. 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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20. Rozporządzenie 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).
21. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie pozasądowego
postępowania przed Rzecznikiem Finansowym (Dz. U. poz. 92).
22. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900) – uchylone z dniem 28 września 2016 r.
23. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).
23. 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.).
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Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich
7. Przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych
8. Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej
9. Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
10. Prezes Narodowego Banku Polskiego
11. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
12. Minister Rozwoju i Finansów
13. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
14. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
15. Rzecznik Finansowy
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