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WWpprroowwaaddzzeenniiee

Niniejszy artykuł prezentuje wybrane zmiany w ustawie

z 15.01.2015 r. o obligacjach (u.o.) dokonane na mocy ustawy

z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze

wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochro-

ny inwestorów na tym rynku (nowelizacja z 9.11.2018 r.). Ana-

lizę tę zasadniczo ograniczono do dwóch aspektów, a miano-

wicie obligatoryjnej dematerializacji obligacji oraz obowiązku

uczestnictwa agenta emisji w procesie emisji tych instrumen-

tów finansowych. Oceniono wpływ nowych przepisów na za-

kres ochrony inwestorów oraz koszty pozyskiwania finansowa-

nia dłużnego. Odniesiono się także do najważniejszych insty-

tucji wdrożonych do krajowego porządku prawnego na mocy

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE

z 15.05.2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych

oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę

2011/61/UE (dyrektywa 2014/65/UE) oraz wynikających z roz-

poczęcia stosowania rozporządzenia delegowanego Komisji

(UE) 2017/565 z 25.04.2016 r. uzupełniającego dyrektywę

Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu

do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia dzia-

łalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych

na potrzeby tej dyrektywy (rozporządzenie 2017/565), co było

niezbędne przy dokonywaniu oceny nowych środków praw-

nych tworzonych z inicjatywy prawodawcy krajowego. 

Oprócz zmian szerzej omówionych w niniejszym artykule,

nowelizacja z 9.11.2018 r. istotnie zmieniła organizację i funk-

ZZmmiiaannyy  ww  zzaakkrreessiiee  oocchhrroonnyy  oobblliiggaattaarriiuusszzyy  
oorraazz  oobboowwiiąązzkkóóww  eemmiitteennttóóww  oobblliiggaaccjjii

The amendments in bond-holders' protection and bond
issuers'obligations 

dr hab. Tomasz Sójka
E-mail: tsojka@amu.edu.pl; nr ORCID: 0000-0001-7555-6829

mgr Adrian Rycerski
E-mail: adrryc@amu.edu.pl; nr ORCID: 0000-0002-4673-0450

SSttrreesszzcczzeenniiee    
Artykuł prezentuje wybrane zmiany w ustawie z 15.01.2015 r. o obligacjach dokonane na mocy ustawy z 9.11.2018 r.

o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów

na tym rynku. Analizę tę zasadniczo ograniczono do dwóch aspektów, a mianowicie obligatoryjnej dematerializacji ob-

ligacji oraz obowiązku uczestnictwa agenta emisji w procesie emisji tych instrumentów finansowych. Oceniono wpływ

nowych przepisów na zakres ochrony inwestorów oraz koszty pozyskiwania finansowania dłużnego. Odniesiono się tak-

że do najważniejszych instytucji wdrożonych do krajowego porządku prawnego na mocy dyrektywy 2014/65/UE oraz

wynikających z rozpoczęcia stosowania rozporządzenia 2017/565, co było niezbędne przy dokonywaniu oceny nowych

środków prawnych tworzonych z inicjatywy prawodawcy krajowego. 
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SSuummmmaarryy    
This article demonstrate selected amendments in the Act on bonds of 15th January 2015 carried outin the Act on the

amendment of selected acts in conjunction with the strengthening of market surveillance and investor's protection on the

financial market of 9th November 2018. The analysis has been limited to two aspects, specifically to the obligatory bonds'

dematerialization and the duty to sign an agreement with the agent in process of the bond issuance. The impact of the

new regulation on scope of investors' protection and the costs of debt financing have been assessed. The subject of this

article is also to demonstrate the main legal measures which have been implementedunder the directive 2014/65/UE and

which have been applied under the regulation 2017/565. The assessment of the aforementioned measures was necessary

in order to analyse the new ones.
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cjonowanie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, który po

wejściu w życie nowelizacji z 9.11.2018 r. stał się państwową

osobą prawną (Uzasadnienie, 2018, s. 2). Poszerzeniu uległ

także skład Komisji o czterech członków, przedstawicieli: Pre-

zesa Rady Ministrów, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,

Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz

ministra — członka Rady Ministrów właściwego do spraw ko-

ordynowania działalności służb specjalnych, a jeżeli nie został

wyznaczony — Prezesa Rady Ministrów (art. 10 pkt 4 lit. b.

nowelizacji z 9.11.2018 r.). Ustawa wprowadziła zmiany w za-

kresie przekazywania informacji m. in. pomiędzy Komisją

a NBP, a także ABW, CBA, Krajową Administracją Skarbo-

wą, Policją, Prezesem UOKiK (Uzasadnienie, 2018, s. 5). Po-

nadto ustawa nałożyła na Krajowy Depozyt Papierów Warto-

ściowych obowiązek gromadzenia i udostępniania do publicz-

nej wiadomości informacji m. in. o wielkości zobowiązań emi-

tentów z tytułu wyemitowanych obligacji, a także informacje

pozwalające ustalić zakres i terminowość wykonywania przez

nich zobowiązań (art. 48 ust. 5e ustawy z 29.07.2005 r. o obro-

cie instrumentami finansowymi, dalej u.o.i.f.). 

Najważniejsze zmiany (wchodzą w życie z dniem

1.07.2019 r.) — z perspektywy emitenta i obligatariuszy —

to obligatoryjna dematerializacja obligacji, ich rejestracja

w depozycie prowadzonym przez KDPW, publiczne udo-

stępnianie informacji, a także obowiązek zawarcia umowy

z agentem emisji. Zmiany te są znaczące dla emitentów ob-

ligacji, którzy muszą się zmierzyć z nowym modelem pozy-

skiwania finansowania dłużnego. Niewątpliwie nowelizacja

z 9.11.2018 r. jest reakcją na „aferę GetBack”, która

w pierwszym półroczu 2018 r. obnażyła wiele mankamentów

systemu nadzoru, w szczególności w zakresie ochrony klien-

tów detalicznych. Negatywne zjawiska tego rodzaju stano-

wią pokusę do podejmowania doraźnych działań legislacyj-

nych, niemniej jednak zbyt pochopnie konstruowane środki

prawne, mające ostudzić społeczne niepokoje, mogą mieć

niekorzystny wpływ na funkcjonujące mechanizmy rynkowe

(wymowna jest w tym zakresie maksyma hard cases make
bad law). Zastanowić się zatem należy, na ile proponowane

zmiany są adekwatnym środkiem będącym w stanie realnie

przyczynić się do zwiększenia ochrony inwestorów, a na ile

— poprzez zwiększenie kosztów — utrudnią, a tym samym

ograniczą tę formę finansowania działalności gospodarczej.

W dyskusji tej uwzględnić należy stosowanie dostępnych już

środków ochrony inwestorów, w szczególności wynikających

z wdrożenia do krajowego porządku prawnego dyrektywy

2014/65/UE i rozpoczęcia stosowania rozporządzenia

2017/565. Niniejsze rozważania powinny pozwolić udzielić

odpowiedzi na pytanie, czy wprowadzanie kolejnych obo-

wiązków mających za zadanie zwiększenie ochrony inwesto-

rów na rynku kapitałowym w sposób, w jaki czyni to noweli-

zacja, było niezbędne i proporcjonalne. 

OObblliiggaattoorryyjjnnyy  uuddzziiaałł  aaggeennttaa  eemmiissjjii  
——  ffuunnkkccjjaa  ggwwaarraannccyyjjnnaa

Nowelizacja z 9.11.2018 r. nakłada obowiązek zawarcia

umowy o wykonywanie funkcji agenta emisji obligacji (art.

9 pkt 3). Agentem może być firma inwestycyjna albo bank

powierniczy. Umowę taką emitenci muszą zawrzeć przed

zawarciem umowy, której przedmiotem jest rejestracja tych

papierów wartościowych w depozycie (art. 7a ust. 1 u.o.i.f.),

oraz przed rozpoczęciem proponowania nabycia tych pa-

pierów wartościowych (art. 7a ust. 2 u.o.i.f.). 

W ocenie prawodawcy realizacja obowiązku korzystania

z pomocy agenta emisji ułatwić ma emitentom przeprowa-

dzenie procesu rejestracji dłużnych papierów wartościo-

wych w depozycie. Wydaje się jednak, że prawodawca nie

uwzględnił istotnych negatywnych konsekwencji zapropo-

nowanej koncepcji. Perspektywa zwiększenia kosztów fi-

nansowania dłużnego przewyższa bowiem zakładane przez

prawodawcę korzyści. Korzyści, których można by poszuki-

wać we wsparciu emitentów w procesie rejestracji papierów

wartościowych, są iluzoryczne. Należy bowiem zauważyć,

że prawodawca wyeliminował uproszczony sposób demate-

rializacji obligacji i zastąpił go bardziej kosztowną i skom-

plikowaną rejestracją w depozycie papierów wartościowych

prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy o obrocie in-

strumentami finansowymi, jednocześnie motywując obo-

wiązek zawarcia umowy o wykonywanie agenta emisji nie-

zbędną pomocą w przeprowadzeniu procesu rejestracji.

Prawodawca zatem w jednym akcie prawnym stworzył pro-

blem i sposób na jego rozwiązanie, przy czym rozwiązanie

to niesie za sobą daleko idące konsekwencje, o czym mowa

poniżej. Przede wszystkim wskazać należy, że zakres obo-

wiązków agenta emisji jest bardzo szeroki. Obejmuje bo-

wiem takie czynności jak: 

— weryfikacja spełniania przez emitenta wymogów doty-

czących emisji papierów wartościowych, „wynikających

z przepisów prawa”; 

— weryfikacja zgodności działań emitenta z wymogami

dotyczącymi oferowania papierów wartościowych, „wynika-

jącymi z przepisów prawa”

— weryfikacja spełniania przez papiery wartościowe oraz

przez ich emitenta warunków rejestracji w depozycie papie-

rów wartościowych; 

— utworzenie ewidencji osób uprawnionych z papierów

wartościowych; 

— pośredniczenie w zawieraniu przez emitenta umowy,

której przedmiotem jest rejestracja papierów wartościo-

wych w depozycie papierów wartościowych, w szczególności

udzielanie emitentowi niezbędnej pomocy w zakresie usta-

lenia i przygotowania dokumentacji niezbędnej do zawar-

cia tej umowy. 

Do obowiązków „wynikających z przepisów prawa” może

należeć chociażby czuwanie nad dotrzymaniem terminów

przydziału obligacji (art. 44 pkt 3 u.o.). Nie jest jasny nato-

miast zakres odpowiedzialności agenta emisji za treść wa-

runków emisji, w przypadku aktualizacji obowiązku sporzą-

dzenia tego dokumentu na podstawie art. 5 ust. 2 u.o. oraz

o zakres obowiązków w ramach sporządzania przez emiten-

tów propozycji nabycia obligacji na podstawie art. 34 u.o.

— czy agent emisji pełnić ma funkcję gwaranta prawdziwo-

ści, rzetelności i kompletności informacji zawartych w pro-

pozycji nabycia obligacji, pozwalających ocenić sytuację fi-

nansową emitenta (art. 35 ust. 1 u.o.), w tym dotyczących

perspektyw kształtowania się zobowiązań emitenta do cza-
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su całkowitego wykupu obligacji proponowanych do naby-

cia (art. 35 ust. 1 pkt 2 u.o.)? 

Sposób, w jaki zostały sformułowane obowiązki agenta

emisji (w szczególności nałożenie na agenta emisji obo-

wiązku weryfikacji spełniania przez emitenta wymogów

„wynikających z przepisów prawa”), z pewnością wpłynie

na koszt takiej usługi. Agent emisji zdaje się być bowiem

swoistym „gwarantem” przestrzegania przez emitenta jego

obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących

emisji oraz oferowania tych obligacji. Niewykluczone, że

w przypadku naruszenia przez emitenta tych obowiązków

ze szkodą dla inwestorów, ci ostatni będą dochodzić od-

szkodowania od agenta emisji. W niepewnej rzeczywistości

gospodarczej i przy kreatywności niektórych emitentów

stawia to agenta emisji w niekorzystnej sytuacji. Ponadto

treść przypisanych agentowi obowiązków jest wysoce nie-

precyzyjna, co w połączeniu z ich zakresem, kompleksowo-

ścią i odpowiedzialnością daje uzasadnienie dla wysokiej

wyceny oferowanej usługi — której koszty mogą skutecznie

zniechęcić do poszukiwania finansowania poprzez emisję

dłużnych papierów wartościowych. Agenci emisji będą bo-

wiem żądać wynagrodzenia adekwatnego do wykonywa-

nych przez nich obowiązków powiększonego o premię za

ryzyko wynikające z ewentualnych niekorzystnych zdarzeń

w otoczeniu danego emitenta. Wprowadzenie obligatoryj-

nego uczestnictwa agenta emisji — w przypadku emisji ob-

ligacji, które nie są emitowane w drodze oferty publicznej

i w odniesieniu do których emitent nie zamierza ubiegać się

o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub wpro-

wadzenie do alternatywnego systemu obrotu (ASO) — oce-

nić należy jako najsłabszy punkt nowelizacji z 9.11.2018 r. 

OObblliiggaattoorryyjjnnaa  ddeemmaatteerriiaalliizzaaccjjaa  oobblliiggaaccjjii

Obligatoryjnej dematerializacji podlegają papiery warto-

ściowe będące przedmiotem oferty publicznej lub dopusz-

czone do obrotu na rynku regulowanym, wprowadzone do

ASO lub emitowane przez Skarb Państwa lub NBP (art.

5 ust. 1 u.o.i.f.). Obecnie, w drodze wyjątku, jeżeli emitent

tak postanowi, mogą nie podlegać dematerializacji papiery

wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej, gdy

nie będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym al-

bo papiery wartościowe, które są wprowadzone wyłącznie

do ASO (art. 5 ust. 3 u.o.i.f.). Z kolei fakultatywną dema-

terializację, lecz tylko do 1.07.2019 r. (wejście w życie tej

części nowelizacji z 9.11.2018 r.), przewiduje art. 8 ust.

1 u.o. Nowelizacja z 9.11.2018 r. wprowadza istotną zmianę

w powyższym zakresie, a mianowicie obligatoryjną demate-

rializację obligacji, listów zastawnych, a także certyfikatów

inwestycyjnych emitowanych przez niepubliczne fundusze

inwestycyjne zamknięte — niezależnie od tego, czy były

przedmiotem oferty publicznej oraz czy są przeznaczone do

obrotu w systemie obrotu (rynek regulowany, ASO lub zor-

ganizowane platformy obrotu). Obecnie obowiązujący art.

8 ust. 1 u.o. stanowi bowiem, że obligacje nie mogą mieć

formy dokumentu (zob. art. 14 pkt 3 nowelizacji z 9.11.2018

r.). Podlegają one zarejestrowaniu w depozycie papierów

wartościowych prowadzonym przez KDPW. Obligacje wy-

emitowane przed 1.01.2019 r. i nieumorzone przed tym

dniem, mające formę dokumentu albo niemające formy do-

kumentu, lecz zapisane w ewidencji prowadzonej na pod-

stawie przepisów dotychczasowych, pozostają w mocy (art.

44 ust. 1 nowelizacji z 9.11.2018 r.). Do tych papierów war-

tościowych, stosowane są przepisy dotychczasowe (art. 44

ust. 2 nowelizacji z 9.11.2018 r.). 

Założeniem, które legło u podstaw wprowadzenia obliga-

toryjnej dematerializacji, jest zwiększenie transparentności

emisji dłużnych papierów wartościowych, a także większe

bezpieczeństwo i elastyczność dla inwestorów (Uzasadnie-

nie, 2018, s. 6). Samo założenie zasługuje na aprobatę, jed-

nakże jest to kolejna zmiana, która została ukształtowana

w sposób generujący większe koszty finansowania dłużne-

go. O ile sama dematerializacja jest pożądana, o tyle po-

winna być ona możliwie jak najbardziej uproszczona, a za-

razem nie powinna stanowić zbyt dużego obciążenia finan-

sowego po stronie emitentów. Zauważyć należy, że do cza-

su wejścia w życie zmian, obligacje mogły podlegać dema-

terializacji fakultatywnej na podstawie ówczesnego art.

8 u.o. Wówczas papiery wartościowe były zapisane w ewi-

dencji, do której prowadzenia uprawnionymi, oprócz

KDPW, były także firmy inwestycyjne i banki krajowe. Po

zmianie natomiast papiery te podlegają zarejestrowaniu

w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez

KDPW. 

IIssttnniieejjąąccee  śśrrooddkkii  oocchhrroonnyy  iinnwweessttoorróóww  
aa zzaałłoożżeenniiaa  nnoowweelliizzaaccjjii

Podejmując problematykę ochrony inwestorów na rynku

kapitałowym, nie można pominąć odniesienia się do nowe-

go otoczenia prawnego, z którym dopiero od niespełna ro-

ku mierzą się firmy inwestycyjne i banki wykonujące czyn-

ności maklerskie, a nawet inne podmioty niezwiązane bez-

pośrednio z wykonywaniem takich usług — podmioty dzia-

łające w sektorze energetycznym nabywające we własnym

imieniu i na własny rachunek towarowe instrumenty po-

chodne lub uprawnienia do emisji CO2 (zob. szerzej Dzien-

nik-Marciniak, Rycerski, 2018, s. 79–86). Konieczność

skonfrontowania zmian wprowadzonych na mocy noweliza-

cji z 9.11.2018 r. z regulacją MiFID II (tym zbiorczym poję-

ciem autorzy określają dyrektywę 2014/65/UE wraz z dy-

rektywami delegowanymi, przepisami prawa krajowego

wdrażającymi te dyrektywy oraz rozporządzeniami wyko-

nawczymi) wynika z tego, że obecnie stosowane instrumen-

ty są nowe, co powinno prowadzić do konstatacji, że

w pierwszej kolejności, po pewnym okresie ich stosowania,

badana i oceniana powinna być ich skuteczność, zanim

przejdzie się do proponowania nowych rozwiązań praw-

nych mających na celu zwiększenie ochrony inwestorów.

Regulacja MiFID II nie zdołała się jeszcze zakorzenić

w kulturze prawnej uczestników rynku kapitałowego, co

jest konsekwencją jej obszerności, złożoności i dogłębnej

ingerencji w strukturę i kształt dotychczasowego modelu
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ochrony inwestorów. Można z pełną świadomością stwier-

dzić, że stosowanie nowych instrumentów jest tak samo

trudne dla uczestników rynku (podmiotów nadzorowa-

nych), jak i dla organu nadzoru. Tym bardziej powinno bu-

dzić pewne zdziwienie podejmowanie przez prawodawcę

kolejnych działań legislacyjnych ukierunkowanych na

ochronę inwestorów. Przede wszystkim nowe regulacje

w tym zakresie powinny być bardzo dokładnie przemyślane

i poprzedzone dogłębną analizą, która powinna dać odpo-

wiedź na następujące pytania: 

— czy obecne (aczkolwiek wciąż nowe) regulacje są

w pełni egzekwowane, stosowane i wystarczająco wdrożone

w kulturze prawnej uczestników rynku oraz

— pytanie będące konsekwencją pierwszego — czy

uchwalenie nowych obowiązków jest proporcjonalnym ob-

ciążeniem regulacyjnym w stosunku do oczekiwanych re-

zultatów ocenianych zarówno z perspektywy emitentów,

wystawców, dystrybutorów instrumentów finansowych, jak

i inwestorów dokonujących na nich transakcji. 

Innymi słowy, należy udzielić odpowiedzi na pytanie, czy

skuteczne korzystanie z istniejących instrumentów praw-

nych mogłoby zapełnić lukę, której istnienie należy do-

mniemywać z uwagi na aktywność prawodawcy, który

uchwalił nowelizację. Tylko takie założenie należy przypi-

sywać racjonalnemu ustawodawcy chcącemu wprowadzić

kolejne, ponad obecnie stosowane (skutecznie lub niesku-

tecznie), środki ochrony inwestorów. W przeciwnym razie

nowe środki służące ochronie inwestorów przyczynią się je-

dynie do zwiększenia kosztowności pozyskiwania finanso-

wania na rynku kapitałowym. 

RReegguullaaccjjaa  MMiiFFIIDD  IIII  jjaakkoo  rreeaakkccjjaa  
nnaa  nniieewwyyssttaarrcczzaajjąąccąą  oocchhrroonnęę  iinnwweessttoorróóww

OOcceennaa  ooddppoowwiieeddnniioośśccii  ii uussłłuuggaa  
ddoorraaddzzttwwaa  iinnwweessttyyccyyjjnneeggoo

Mając na uwadze potencjalną wadliwość dystrybucji obli-

gacji, w szczególności wśród klientów detalicznych, należy

zwrócić szczególną uwagę na obowiązki nałożone na firmy

inwestycyjne i banki realizujące usługę doradztwa inwesty-

cyjnego. W tym zakresie mogą się bowiem uwidocznić błę-

dy wynikające zarówno z wadliwego wdrożenia regulacji

MiFID II, jak i agresywnej polityki dystrybucji obligacji

z naruszeniem istniejących obowiązków. Występowanie

w przeszłości patologii tego rodzaju mogło skutkować po-

wstaniem szkód po stronie inwestorów, którzy nabyli in-

strument finansowy niespełniający kryterium odpowiednio-

ści, w tym nierealizujący ich celów inwestycyjnych i prze-

kraczający poziom akceptowalnego ryzyka (w zakresie od-

powiedzialności odszkodowawczej zob. Sójka, 2016, s. 88,

221). Wadliwe świadczenie usługi doradztwa inwestycyjne-

go może z kolei przybierać postać missellingu. Przez to po-

jęcie rozumie się bowiem zbiór praktyk wątpliwych pod

względem prawnym i etycznym, których celem jest sprzedaż

produktów za wszelką cenę niezależnie od potrzeb klienta

(Ganczar, 2016, s. 113) i niedopasowanych do jego zdolno-

ści i świadomości w zakresie akceptowalnego poziomu ry-

zyka (zob. Cichorska, 2017, s. 19). Wskazuje się również, że

misselling stanowi nieetyczną praktykę, polegającą na pre-

zentowaniu przez instytucję finansową nieprawdziwych

cech dostarczanego produktu lub usługi, dla potrzeb prze-

konania o jej atrakcyjności i konieczności nabycia przez

klienta (Frunza, 2015, s. 141). Osobną kwestią pozostaje

rozważenie stosowania art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy

z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

zgodnie z którym misselling jest praktyką naruszającą zbio-

rowe interesy konsumentów. W tym miejscu należy się sku-

pić na instytucjach ochronnych wynikających z regulacji

MiFID II, a więc ściśle związanych z wykonywaniem usług

maklerskich, gdyż w tym zakresie można dopatrywać się

największych niedociągnięć skutkujących pokrzywdzeniem

obligatariuszy. Naruszenie obowiązków ciążących na pod-

miotach wykonujących czynności maklerskie jest praktyką

wysoce naganną zarówno z prawnego, jak i etycznego

punktu widzenia. Istotna w tym przypadku jest rola KNF,

na której ciąży obowiązek podjęcia adekwatnych działań

zaradczych. 

Dla problematyki ochrony inwestorów, w szczególności

obligatariuszy, niezwykle ważne są obowiązki firm inwesty-

cyjnych i banków w zakresie świadczenia usługi doradztwa

inwestycyjnego. Zakres tych obowiązków uległ poszerzeniu

na skutek wdrożenia dyrektywy 2014/65/UE i rozpoczęcia

stosowania rozporządzenia 2017/565. Obowiązkom tym na-

leży się przyjrzeć w kontekście zmian wprowadzonych no-

welizacją z 9.11.2018 r. Trzeba zacząć od stwierdzenia, że

doradztwo inwestycyjne jest usługą świadczoną na podsta-

wie umowy, co do której tylko w ograniczonym zakresie za-

stosowanie znajduje wymóg sporządzenia „na papierze lub

innym trwałym nośniku” (zgodnie z art. 58 zd. 2 rozporzą-

dzenia 2017/565 „firmy inwestycyjne świadczące usługi do-

radztwa inwestycyjnego stosują się do tego obowiązku

[obowiązku sporządzenia umowy podstawowej na papierze

lub innym trwałym nośniku — przyp. aut. ] wyłącznie wów-

czas, gdy dokonywana jest okresowa ocena odpowiedniości

rekomendowanych instrumentów finansowych lub usług”).

Co więcej, przepis art. 76a u.o.i.f., określając rygor nieważ-

ności dla niezachowania formy wskazanej w art. 58 rozpo-

rządzenia 2017/565, nie wymienia usługi doradztwa inwe-

stycyjnego. Tym samym ustne albo nawet konkludentne (w

zakresie konkludentnego zawarcia umowy o doradztwo in-

westycyjne jeszcze na gruncie poprzedniego stanu prawne-

go por. McMeel, Virgo, 2001, s. 212) zawarcie umowy o do-

radztwo inwestycyjne aktualizuje po stronie usługodawcy

szczegółowe obowiązki mające na celu ochronę usługobior-

cy, przy czym spora ich część aktualizuje się jeszcze przed

jej zawarciem (zob. art. 46 rozporządzenia 2017/565) lub

niezależnie od tego, czy w ogóle taka umowa zostanie za-

warta (zob. Bączyk, Jakubiec, Katner, Romanowski, 2018,

s. 857). 

Kluczowym obowiązkiem ciążącym na podmiocie świad-

czącym usługę doradztwa inwestycyjnego jest określenie

i pozyskanie od klienta lub potencjalnego klienta adekwat-

nych informacji dotyczących jego: 
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— wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania na

rynku finansowym, 

— sytuacji finansowej, w tym zdolności do ponoszenia

strat, oraz

— celów inwestycyjnych, w tym poziomu akceptowanego

ryzyka (art. 83g ust. 1 u.o.i.f. oraz art. 54 ust. 2 rozporzą-

dzenia 2017/565). 

Niedopuszczalne jest świadczenie usługi doradztwa in-

westycyjnego lub zarządzania portfelem bez uzyskania

wskazanych wyżej informacji (art. 54 ust. 8 rozporządzenia

2017/565), jak również rekomendowanie przystąpienia do

transakcji w przypadku, gdy pozyskane informacje nie po-

zwalają na stwierdzenie, że żadna z tych usług albo żaden

z instrumentów finansowych nie są dla klienta odpowiednie

(art. 54 ust. 10 rozporządzenia 2017/565). Dodatkowo na

firmy inwestycyjne i banki świadczące usługi doradztwa in-

westycyjnego nałożono obowiązek przekazania klientowi

detalicznemu sprawozdania zawierającego zarys udzielo-

nych porad oraz informację o tym, w jaki sposób dokonane

rekomendacje są odpowiednie dla klienta detalicznego,

w tym informację o tym, w jaki sposób odpowiadają one ce-

lom klienta i okolicznościom osobistym w odniesieniu do

wymaganego okresu inwestycji, wiedzy i doświadczenia

klienta oraz stosunku klienta do ryzyka i możliwości pono-

szenia przez niego strat (art. 54 ust. 12 rozporządzenia

2017/565). Ponadto, zgodnie z art. 83g ust. 3 u.o.i.f., świad-

cząc usługę doradztwa inwestycyjnego, należy przekazać

klientowi detalicznemu, na trwałym nośniku, raport zawie-

rający potwierdzenie odpowiedniości rekomendacji z wyja-

śnieniem przyczyn, dla których rekomendacja jest dla nie-

go odpowiednia. Ochrona inwestorów uległa zatem istot-

nemu wzmocnieniu, co jest wynikiem wdrożenia do krajo-

wego porządku prawnego przepisów prawa unijnego. Jest

to szczególnie widoczne na przykładzie oceny odpowied-

niości i obowiązków sprawozdawczych względem klienta,

a dotyczących sporządzonej rekomendacji. W kontekście

praktyk polegających na zachęcaniu do nabycia określone-

go instrumentu finansowego nie można zapominać także

o zmianie definicji oferowania instrumentów finansowych,

co stanowi kolejny przykład wzmocnienia ochrony inwesto-

rów korzystających z usług pośredników na rynku kapitało-

wym (zob. art. 72 u.o.i.f. oraz Komunikat KNF w sprawie

nowych przepisów dotyczących oferowania instrumentów

finansowych z 27.04.2018 r.). 

GGrruuppaa  ddoocceelloowwaa

Ustalenie tzw. grupy docelowej to kolejny istotny instru-

ment ochrony inwestorów zmniejszający ryzyko wystąpie-

nia zjawiska missellingu. Przepisy dyrektywy 2014/65/UE

oraz dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2017/593

z 7.04.2016 r. uzupełniającej dyrektywę Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do zabezpie-

czenia instrumentów finansowych i środków pieniężnych

należących do klientów, zobowiązań w zakresie zarządza-

nia produktami oraz zasad mających zastosowanie do ofe-

rowania lub przyjmowania wynagrodzeń, prowizji bądź in-

nych korzyści pieniężnych lub niepieniężnych (dalej dyrek-

tywa delegowana), a także przepisy prawa krajowego będą-

ce wynikiem wdrożenia tych przepisów — przewidują wiele

obowiązków zarówno po stronie producenta, jak i dystrybu-

tora instrumentów finansowych, które mają zapewnić, że

usługa lub instrument finansowy będzie trafiać do właści-

wych osób, tj. — najogólniej mówiąc — będzie zgodna z po-

trzebami, cechami i celami danego klienta końcowego.

Zgodnie z art. 83b ust. 10 u.o.i.f. przez grupę docelową ro-

zumie się określoną grupę nabywców instrumentu finanso-

wego, z których potrzebami, cechami lub celami instrument

finansowy jest zgodny, niezależnie od sposobu nabycia lub

objęcia przez nich tego instrumentu, w szczególności nieza-

leżnie od jego nabycia lub objęcia w ramach prowadzenia

działalności maklerskiej lub w związku z jej prowadzeniem,

bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów.

Cele tej regulacji określa motyw 71 dyrektywy 2014/65/UE.

Wskazuje się w nim, że firmy inwestycyjne powinny rozu-

mieć cechy oferowanych lub rekomendowanych instrumen-

tów finansowych oraz identyfikować kategorie klientów,

którym mają być dostarczane produkty i na których rzecz

mają być świadczone usługi, a także dokonywać przeglądu

tych strategii. Dyrektywa 2014/65/UE nałożyła obowiązek

ustanowienia przepisów, zgodnie z którymi firmy inwesty-

cyjne wytwarzające instrumenty finansowe będą zapewnia-

ły, aby produkty te wytwarzano w celu zaspokojenia po-

trzeb określonego rynku docelowego klientów końcowych

w obrębie określonej kategorii klientów, aby podejmowały

rozsądne działania w celu zapewniania, by instrumenty fi-

nansowe dystrybuowano na określonym rynku docelowym,

a także by okresowo dokonywały przeglądu danych identy-

fikacyjnych rynku docelowego oraz wyników oferowanych

produktów. Tożsame zasady dotyczą dystrybutorów, a więc

podmiotów, które oferują lub sprzedają klientom instru-

menty finansowe i usługi finansowe (zob. motyw 15 in fine
dyrektywy delegowanej). Dyrektywa 2014/65/UE wskazuje

bowiem, że firmy inwestycyjne oferujące lub rekomendują-

ce klientom instrumenty finansowe niebędące ich produk-

tami powinny również posiadać odpowiednie uzgodnienia

w celu uzyskiwania i zrozumienia odpowiednich informacji

dotyczących procesu zatwierdzania produktu, w tym okre-

ślonego rynku docelowego oraz cech oferowanego lub re-

komendowanego przez nie produktu (motyw 71 dyrektywy

2014/65/UE). Przede wszystkim zarządzanie produktami

(instrumentami finansowymi) służyć ma uniknięciu, już na

wczesnym etapie, potencjalnych zagrożeń dotyczących

ochrony inwestora (motyw 15 dyrektywy delegowanej).

Omawiany instrument ochrony inwestorów polega na zobo-

wiązaniu firm inwestycyjnych do określenia potencjalnego

rynku docelowego w odniesieniu do każdego instrumentu

finansowego oraz do określenia rodzaju lub rodzajów

klientów, z których potrzebami, cechami i celami jest zgod-

ny instrument finansowy. Firma inwestycyjna określa także

wszystkie grupy klientów, których potrzebom, cechom i ce-

lom instrument finansowy nie odpowiada (art. 9 ust. 9 dy-

rektywy delegowanej). W ramach tego środka ochrony

można wyróżnić także obowiązek przeprowadzenia analizy

scenariuszowej instrumentów finansowych, w ramach któ-
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rych firmy inwestycyjne oceniają związane z produktem ry-

zyko niskich wyników dla klientów końcowych oraz okolicz-

ności, w jakich te wyniki mogą wystąpić (art. 9 ust. 10 dy-

rektywy delegowanej). Instrument finansowy podlega oce-

nie pod kątem negatywnych warunków, a firmy inwestycyj-

ne muszą przewidzieć, co gdyby np. otoczenie rynkowe ule-

gło pogorszeniu, instrument finansowy okazał się nieopła-

calny z ekonomicznego punktu widzenia lub popyt na in-

strument finansowy był znacznie większy niż przewidywa-

no, co prowadzi do presji na zasoby firmy lub na rynku in-

strumentu bazowego (art. 9 ust. 10 dyrektywy delegowa-

nej). Tożsame obowiązki dotyczą dystrybutorów. Dodatko-

wo art. 10 ust. 2 dyrektywy delegowanej wskazuje, że firmy

inwestycyjne mają obowiązek określić i ocenić sytuację

i potrzeby klientów, na których zamierzają się koncentro-

wać, aby zapewnić, by interesy klientów nie zostały naru-

szone w wyniku nacisków handlowych lub finansowych.

W kontekście ochrony inwestorów przed missellingiem
w zakresie instrumentów finansowych szczególnie istotne

jest zapobieganie naciskom handlowym lub finansowym

(tak też § 39 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów

z 30.05.2018 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. poz. 1112; dalej rozporządzenie

MF). Co do zasady firma inwestycyjna nie może oferować,

rekomendować ani w inny sposób umożliwiać nabycia lub

objęcia instrumentu finansowego, jeżeli oceni, że dany in-

strument finansowy nie odpowiada potrzebom i cechom jej

istniejących lub przyszłych klientów (§ 39 ust. 9 i 10 rozpo-

rządzenia MF). Stosowanie się do obowiązku określenia

rynku docelowego, przeglądu instrumentów finansowych

w połączeniu z aktywną rolą KNF jako instytucji weryfiku-

jącej wypełnianie zobowiązań przez podmioty nadzorowa-

ne, powinno przyczynić się do ograniczenia nadużyć na ryn-

ku w związku ze sprzedażą, oferowaniem lub rekomendo-

waniem instrumentów finansowych nieodpowiadających

potrzebom, cechom i celom klientów. Przepisy dyrektywy

2014/65/UE oraz dyrektywy delegowanej zostały wdrożone

do krajowego porządku prawnego w art. 83b ust. 8 i n.

u.o.i.f., a także w rozdziale drugim oddziałach czwartym

i piątym rozporządzenia MF. 

ZZaacchhęęttyy

Regulacje dotyczące tzw. zachęt (ang. incentives), tj.

przyjmowania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych

przez firmę inwestycyjną, zapobiec mają, najogólniej ujmu-

jąc, świadczeniu usług maklerskich w sposób nieuwzględ-

niający najlepiej pojętego interesu klienta. Ryzyka związa-

ne z systemami wynagrodzeń i prowizji z tytułu dystrybucji

instrumentów finansowych były i są uznawane za jedne

z największych problemów w zakresie usług finansowych

(Dybiński, 2016, s. 1368–1639), a zatem nie dziwi fakt obję-

cia ich przepisami dyrektywy 2014/65/UE. Nieprawidłowo

skonstruowane systemy wynagrodzeń mogą negatywnie od-

działywać na jakość i sposób doradztwa inwestycyjnego,

zniekształcając ocenę profilu inwestycyjnego lub dopaso-

wania inwestycji do jego potrzeb (Dybiński, 2016, 

s. 1368–1639). Sytuacja taka może mieć miejsce na przy-

kład w ramach dystrybucji wielu typów instrumentów finan-

sowych przez firmę inwestycyjną, gdzie system wynagro-

dzeń doradców uwzględnia prowizję za ich sprzedaż (Dy-

biński, 2016, s. 1368–1639). Zapobiec temu mają przepisy

prawa krajowego wdrażające dyrektywę 2014/65/UE. I tak,

firma inwestycyjna, w związku ze świadczeniem usługi ma-

klerskiej, nie może przyjmować ani przekazywać jakichkol-

wiek świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, ani ja-

kichkolwiek świadczeń niepieniężnych, za wyjątkiem ściśle

określonych przypadków (art. 83d ust. 1 u.o.i.f.). Ponadto

firma inwestycyjna świadcząca usługi maklerskie, o których

mowa w art. 69 ust. 2 u.o.i.f., zapewnia, aby sposób wyna-

gradzania osób zaangażowanych oraz oceny pracy świad-

czonej przez te osoby na rzecz firmy inwestycyjnej nie po-

wodował ich działania w sposób nierzetelny i nieprofesjo-

nalny, niezgodnie z najlepiej pojętymi interesami jej klien-

tów. W tym celu firma inwestycyjna opracowuje, wdraża

oraz stosuje politykę wynagrodzeń i praktyki zgodnie z art.

27 rozporządzenia 2017/565 (art. 83e ust. 1 u.o.i.f.). Co wię-

cej, firma inwestycyjna ma obowiązek ujawniania klientom

lub potencjalnym klientom w kompleksowy, dokładny i zro-

zumiały sposób informacji o świadczeniach pieniężnych,

w tym opłatach i prowizjach lub świadczeniach niepienięż-

nych przyjętych od osób trzecich lub przekazanych na rzecz

osób trzecich, w związku ze świadczeniem usługi makler-

skiej (§ 9 ust. 1 rozporządzenia MF). Tym samym dystrybu-

tor instrumentów finansowych ma obowiązek ujawnić

klientowi strukturę, wysokość opłat, prowizji i innych kosz-

tów transakcji oraz świadczeń niepieniężnych przekazywa-

nych mu przez producenta tych instrumentów finansowych. 

PPooddssuummoowwaanniiee  

Nowelizacja z 9.11.2018 r. nie przyczyni się do istotnego

zwiększenia ochrony inwestorów — zwłaszcza klientów deta-

licznych — natomiast znacznie zwiększy koszty emisji obliga-

cji, co należy ocenić krytycznie. W ramach wzmocnienia

ochrony nieprofesjonalnych uczestników rynku kapitałowe-

go należałoby położyć nacisk na pełne stosowanie i egzekwo-

wanie obowiązków wynikających z regulacji MiFID II, które

wdrożono do krajowego porządku prawnego (z niespełna

czteromiesięcznym opóźnieniem) dopiero 21.04.2018 r.

(ustawa z 1.03.2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumen-

tami finansowymi oraz niektórych innych ustaw,). Prioryte-

tem powinno być zatem egzekwowanie przestrzegania tych

obowiązków jako skutecznych środków ochrony inwestorów

na rynku kapitałowym. Weryfikacja realizacji tych obowiąz-

ków przez KNF powinna była pozwolić na wcześniejszą iden-

tyfikację nieprawidłowości, które wystąpiły w przeszłości.

Konstruując nowe instytucje prawne, mające na celu ochro-

nę inwestorów, pominięto wyżej wskazane okoliczności. Na-

leży zatem postulować takie ukształtowanie dematerializacji

instrumentów finansowych, aby nie stanowiła ona nadmier-
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nego obciążenia finansowego dla emitentów. Innymi słowy,

dematerializacja powinna być tania, a sam proces mało

skomplikowany. Ponadto instytucja agenta emisji powinna

zostać ponownie przemyślana, przy czym tym razem

z uwzględnieniem postulatu ograniczenia i bardziej precyzyj-

nego określenia obowiązków tego podmiotu. W kontekście

podejmowanej problematyki, zwłaszcza obowiązków agenta

emisji, należałoby także rozważyć zmianę modelu funkcjo-

nowania banku-reprezentanta (Sójka, 2018, s. 127). Realiza-

cja tych postulatów, w połączeniu z wykorzystaniem instru-

mentów stosowanych na mocy regulacji MiFID II, powinna

zapewnić bezpieczeństwo zarówno inwestorów, jak i emiten-

tów, dla których kluczowym aspektem jest kosztowność po-

zyskania finansowania na rynku kapitałowym. 
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