
 

 

 

 

                  Kraków, dnia 23 lipca 2017 roku 

Fundacja FxCuffs 

Edukacja i Rozwój Rynków Finansowych 

ul. św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków 

 

 

 Pan Piotr Nowak 

 Podsekretarz Stanu 

 Ministerstwo Finansów 

 ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa 

 

 

Dotyczy: Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz 

niektórych innych ustaw.   

 

 Szanowny Panie Ministrze, 

 Fundacja FxCuffs, zgodnie ze swoją misją, działa na rzecz edukacji i rozwoju rynków 

finansowych w Polsce. Podniesienie jakości usług z korzyścią dla indywidualnego inwestora 

i zmiana postrzegania rynku, poprzez wspieranie szeregu inicjatyw zmierzających do poprawy jego 

wizerunku, jest naszym nadrzędnym celem. 

 W poczuciu obowiązku pragniemy zająć stanowisko w sprawie projektu ustawy z dnia 

10 lipca 2017 o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, 

w szczególności w związku z planowanymi dalszymi ograniczeniami w stosunku do rynku OTC, 

które, jak wskazano w uzasadnieniu do projektu,  są odpowiedzią na działalność w naszym kraju 

podmiotów nieuprawnionych do świadczenia usług finansowych. 

 Fundacja z zadowoleniem przyjęła propozycję rozszerzenia uprawnień Komisji Nadzoru 

Finansowego w zakresie posiadanych instrumentów prewencji i możliwości ich stosowania. Jest to 

o tyle istotne, gdyż od kilku lat rosła skala nadużyć na rynku, a jak pokazują statystyki, 

wprowadzone w ub. roku regulacje przyczyniły się do zahamowania tego procederu. Niemniej 

jednak nadal zdarzają się incydenty oferowania wysoce ryzykownych inwestycji 

niedoświadczonym klientom przez firmy i osoby nie objęte żadną kontrolą. Oferty takie często 

spotykane są na hostowanych za granicą stronach internetowych, na których próżno szukać 

jakichkolwiek danych teleadresowych. Możliwość interwencji w takiej sprawie, poprzez wczesne 

ostrzeganie, a w konsekwencji ustaleń blokady domeny, pozwoli zminimalizować straty klientów, 

poniesione w wyniku działań nieuczciwych dostawców usług. Skuteczność takiego rozwiązania, 

wraz z zaostrzeniem odpowiedzialności karnej za nieuprawnione prowadzenie działalności w 

zakresie obrotu instrumentami finansowymi, wydaje się bezdyskusyjna. 

 O ile powyższe zmiany przyniosą wymierne korzyści, to ustalenie depozytu 

zabezpieczającego wymaganego dla danego instrumentu finansowego na poziomie 4% przyniesie 

odwrotny skutek. Nie dostrzegamy w przedstawionych przepisach realnej poprawy bezpieczeństwa 

i ochrony inwestorów, a zakres zmian w sposób istotny wpłynie na kondycję wszystkich obecnych 



 

 

na rynku podmiotów. Jesteśmy przekonani, iż proponowany zapis zaburzy także równowagę  

i konkurencyjność polskich domów maklerskich w stosunku do podmiotów zagranicznych, których 

regulacje nie obejmą. Wprowadzone w ub. roku wytyczne i obniżenie dźwigni finansowej do 1:100 

spowodowało wyraźny sprzeciw środowiska inwestorów, a w dłuższej perspektywie spowolnienie 

rozwoju rynku w Polsce i zakończenie świadczenia usług przez kilka podmiotów. W dobie 

szerokiego dostępu do usług przez internet nie trudno wyobrazić sobie sytuację, w której klienci, 

szukając lepszych warunków transakcyjnych, wybierają brokera zagranicznego. Zapewne 

doprowadzi to także do zmniejszenia obrotów i wzrostu kosztów obsługi, którymi bezpośrednio lub 

pośrednio obciążeni zostaną klienci domów maklerskich. 

 Postępujący proces globalizacji i dynamiczny rozwój wymusza na dostawcach usług 

oferowanie coraz bardziej innowacyjnych narzędzi. Powstają platformy inwestycyjne zapewniające 

szybki, intuicyjny dostęp do zleceń, pełną kontrolę rachunku i parametrów otwartych pozycji oraz 

możliwość weryfikacji alternatywnych scenariuszy. Błyskawiczna egzekucja, liczona w 

milisekundach, dająca nieosiągalną dotąd przewagę, oferowana przy pomocy algorytmów  

i zaawansowanego technologicznie sprzętu, nie jest już barierą niedostępną dla klienta detalicznego. 

 Świadomość inwestowania, stosowane narzędzia i doświadczenie mają ogromny wpływ na 

wyniki osiągane na rynku. Nie wysoki lewar jest jednak powodem ponoszonych strat, a brak 

odpowiedniej wiedzy, czego efektem jest niezrozumienie jego działania, powodujący, iż 

mechanizm ten stawiany jest na równi z innymi determinantami ryzyka. Dźwignia jest kluczowym 

elementem wielu strategii i stanowi atut wykorzystywany z powodzeniem przez doświadczonych 

inwestorów. Umiejętne stosowanie przyczynia się niewątpliwie do poprawy wyników, ale i do 

wzrostu bezpieczeństwa całego portfela inwestycyjnego. Wysoka dźwignia nie tylko pozwala 

otwierać więcej transakcji (przy mniejszym zaangażowaniu dostępnych środków), ale przede 

wszystkim dzięki temu stosować też szereg zleceń obronnych, które wprost prowadzą do 

dywersyfikacji ryzyka. 

 Nie kwestionujemy zasadności wprowadzenia proporcjonalnych regulacji, wynikających 

wprost z wytycznych UE, których celem i rzeczywistym skutkiem jest ochrona inwestora 

rozpoczynającego przygodę z rynkami kapitałowymi. Ochrona ta jednak jest już w dużej części 

wprowadzona - w szczególności w obowiązku informowania klienta o ponoszonych przez niego 

kosztach i opłatach, ryzyku inwestycji czy wynikach osiąganych przez dany podmiot w ujęciu 

historycznym, a przede wszystkim w badaniu doświadczenia za pomocą ankiet dołączonych do 

procesu rejestracji rachunku. Powszechna natomiast dostępność zaawansowanych technologii, 

podnoszących skuteczność realizacji zleceń powoduje, iż naszym zdaniem dalsze ograniczenia  

w handlu nie są konieczne. 

 Apelujemy o daleko idącą ostrożność w tej kwestii i alternatywnie rozważenie ustalenia 

poziomu zabezpieczenia depozytu na poziomie 2%, którym objęci zostaną jedynie początkujący 

inwestorzy. Poziom ten mógłby być zmieniony na wniosek klienta po spełnieniu określonych 

warunków. 

 Fundacja FxCuffs z zainteresowaniem śledzić będzie proces legislacyjny ustawy i czynnie 

włączy się w dalsze konsultacje publiczne jeśli będzie to konieczne. 

 

Z poważaniem, 

/ 


