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Najważniejsze działania podejmowane w zakresie nadzoru nad świadczeniem 

usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych (tzw. rynek Forex) 

w latach 2011-2017 (stan na dzień 25 kwietnia 2017 r.) 

 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) od wielu lat przywiązuje szczególną wagę do 

nadzorowania segmentu rynku kapitałowego związanego z inwestowaniem na rynku OTC 

instrumentów pochodnych. Podkreślić należy, że od momentu zidentyfikowania  popularyzacji 

na rynku polskim ww. usług i związanego z tym narastającego ryzyka, UKNF podejmował 

szereg działań, wypełniając swój ustawowy obowiązek zapewnienia prawidłowego 

funkcjonowania rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, a także 

zapewnienia ochrony interesów uczestników tego rynku, również poprzez rzetelną informację 

dotyczącą jego funkcjonowania. Oprócz działań mających charakter prewencyjny (edukacja, 

przekaz stanowisk urzędu, ostrzeżenia o ryzyku) stale podejmowane są działania nadzorcze, 

inicjatywy legislacyjne, jak również działania sankcyjne zgodnie z posiadanymi 

uprawnieniami. Wiele z podjętych przedsięwzięć miało charakter nowatorski, 

bezprecedensowy również w wymiarze międzynarodowym. Wynikało to m.in. z faktu, że 

celem nadrzędnym przyświecającym wszystkim działaniom UKNF było i jest zapewnienie 

ochrony polskim inwestorom nieprofesjonalnym.  

 

Urząd postanowił dokonać podsumowania podejmowanych przez nadzór w latach 2011-2017  

działań związanych z ochroną interesów inwestorów polskich, inwestujących na rynku OTC 

instrumentów pochodnych (tzw. rynek Forex). Przedstawiony usystematyzowany 

harmonogram najważniejszych działań Urzędu, ukazuje pełen obraz nadzoru i wskazuje na 

obszary działalności podejmowanej przez firmy inwestycyjne na rynku Forex pozostające, jak 

wskazano na wstępie, pod szczególną uwagą.  

 

Urząd podkreśla, że już na etapie przyznawania zezwolenia na prowadzenie działalności 

maklerskiej, podejmowane są czynności polegające na szczegółowej analizie przedmiotu 

i zakresu świadczonej usługi, regulacji wewnętrznych firm inwestycyjnych, w tym m.in. 

regulaminów świadczenia usług. Powyższe ma na celu sprawdzenie, czy klient detaliczny 

będzie miał zapewniony należyty standard usługi. Jednocześnie, wnioskodawcy są 

informowani o konieczności zapoznania się i zastosowania rekomendacji wydanych przez 

UKNF na temat świadczenia usług maklerskich, w tym usług maklerskich na rynku OTC 

instrumentów pochodnych. 

 

W cyklu bieżącym firmy inwestycje podlegają tzw. nadzorowi „zza biurka”, gdzie analizowane 

są każde sygnały budzące wątpliwości nadzorcy i prowadzona jest ścisła korespondencja 

wyjaśniająca ewentualne zastrzeżenia UKNF. Powyższe umożliwia niezwłoczne 

wyeliminowanie zidentyfikowanych w toku ww. działań nieprawidłowości w działalności firm 

inwestycyjnych.  

 

25 kwietnia 2017 r. 
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UKNF dokonuje również systematycznego Badania i Oceny Nadzorczej (BION) domów 

maklerskich, których działalność obejmuje także rynek OTC instrumentów pochodnych. 
Badanie ma na celu dokonanie przez organ nadzoru kompleksowej oceny ryzyka domu 

maklerskiego, zgodności działania domu maklerskiego z odpowiednimi przepisami prawa 

i regulacjami ostrożnościowymi oraz identyfikacji nieprawidłowości w prowadzonej przez dom 

maklerski działalności. Rezultatem procesu BION jest wydanie oceny nadzorczej oraz 

przekazanie ustaleń o działaniach, jakie ma podjąć podmiot nadzorowany.  

 

UKNF podejmuje również działania nadzorcze polegające na przeprowadzaniu kontroli firm 

inwestycyjnych (w tym zagranicznych firm inwestycyjnych działających na terytorium Polski 

w formie oddziału). W toku czynności kontrolnych weryfikacji podlegają obszary, które 

z punktu widzenia ryzyka działalności wymagają szczegółowego nadzoru. W kontroli 

sprawdzeniu podlega zgodność świadczenia usług maklerskich na rynku Forex z przepisami 

prawa, regulacjami wewnętrznymi, umowami zawartymi z klientami oraz warunkami 

określonymi w zezwoleniu. W przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości Przewodniczący 

KNF wydaje stosowne zalecenia pokontrolne mające na celu dostosowanie działalności firmy 

inwestycyjnej do obowiązujących przepisów prawa.  

 

UKNF podejmuje także działania o charakterze sankcyjnym polegające na nałożeniu kary 

pieniężnej lub cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej albo ograniczeniu 

zakresu wykonywanej działalności maklerskiej w przypadku, gdy firma inwestycyjna narusza 

obowiązujące przepisy prawa, nie przestrzega zasad uczciwego obrotu, narusza interesy 

zleceniodawcy, przez okres co najmniej 6 miesięcy nie prowadziła działalności objętej 

zezwoleniem, przestała spełniać warunki, które były podstawą udzielenia zezwolenia, 

otrzymała zezwolenie na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów 

zaświadczających nieprawdę.  

 

UKNF na bieżąco reaguje na sygnały z rynku na temat możliwych nieprawidłowości 

w działalności podmiotów świadczących usługi na rynku Forex. Szczególna uwaga kierowana 

jest na podmioty zagraniczne, co do których działalności UKNF może mieć wątpliwości, 

w szczególności, gdy ich działanie może naruszać interes klienta polskiego.  

 

W takich wypadkach Urząd niezwłocznie podejmuje działania nadzorcze, w tym m.in. 

wszczyna kontrolę, jeśli posiada stosowane uprawnienia, w innym przypadku niezwłocznie 

podejmuje stosowaną korespondencję z zagranicznymi nadzorami, przekazując informacje 

o zidentyfikowanych nieprawidłowościach, oczekując natychmiastowych działań ze strony 

macierzystego nadzoru. Następnie monitoruje na bieżąco postępy działań prowadzonych przez 

ww. nadzorców.  

 

W sytuacji, kiedy dochodzi do działań o charakterze przestępczym, UKNF podejmuje 

czynności weryfikacyjne posiadanego materiału i przekazuje do właściwych organów ścigania  

zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

 

Podkreślić należy, iż informację na temat każdego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa określonego w art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1636 z późn. zm., dalej jako: Ustawa o obrocie 

instrumentami finansowymi), zgodnie z art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze 

nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 174, z późn. zm.), KNF podaje do publicznej 

wiadomości. 
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Ponadto KNF informuje także o postępowaniach karnych prowadzonych z urzędu lub 

w wyniku zawiadomienia złożonego przez podmiot inny niż KNF, w przypadku których 

Przewodniczący KNF skorzystał z uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym. 

Informacje te są podawane do wiadomości publicznej na stronie internetowej UKNF pod 

adresem  https://www.knf.gov.pl/o_nas/ostrzezenia_publiczne/lista_ostrzezenia.html. 

 

UKNF poddaje analizie informacje zamieszczone na stronach internetowych podmiotów  

z rynku Forex oraz podmiotów z nimi współpracujących1, a także regulaminy odnoszące się do 

sposobu nawiązania współpracy potencjalnego klienta z taką firmą (o ile takie regulaminy są 

dostępne). Dodatkowo, poszukiwane są informacje w innych źródłach. 

 

UKNF w celach wymiany doświadczeń nadzorczych, jak również wymiany informacji 

w zakresie nadzoru nad zagranicznymi firmami inwestycyjnymi, prowadzi bieżącą  

korespondencję z zagranicznymi organami nadzoru.  

 

UKNF podejmuje także działania w zakresie współpracy z krajową administracją,  polegające 

na wymienianie informacji o zidentyfikowanych nieprawidłowościach, mając na celu 

przedstawienie obszarów, które w ocenie UKNF nie podlegają bezpośredniemu nadzorowi, 

a wymagają działań ze strony innych właściwych urzędów.  

 

Przykładowym działaniem jest ostatnia ścisła współpraca UKNF z Urzędem Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w zakresie analizy zapisów we wzorcach umów, 

którymi posługują się firmy inwestycyjne nadzorowane przez UKNF, a działające na rynku 

Forex, analizy materiałów marketingowych oraz wymiany doświadczeń nadzorczych mających 

na celu podejmowanie wspólnych działań na rzecz ochrony interesów polskich konsumentów. 

 

W dniu 25 października 2016 r. Najwyższa Izba Kontroli przekazała Wystąpienie 

pokontrolne po przeprowadzonej w UKNF kontroli pt. „Ochrona praw 

nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego”. Kontrolą został objęty okres od dnia 

1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. Należy nadmienić, że kontrola ta została 

przeprowadzona równocześnie w: Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Biurze 

Rzecznika Finansowego, Narodowym Banku Polskim i Ministerstwie Finansów.  

 

Przedmiotem kontroli był:  

1. Nadzór nad bezpieczeństwem świadczenia usług nieprofesjonalnym uczestnikom rynku 

walutowego. 

2. Monitoring i reakcja na zagrożenia dla nieprofesjonalnych uczestników rynku 

walutowego. 

3. Postępowania mające na celu eliminowanie nadużyć wobec nieprofesjonalnych 

uczestników rynku walutowego. 

 

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że pozytywnie ocenia wykonywanie przez Komisję 

Nadzoru Finansowego i jej Urząd zadań związanych z nadzorem nad świadczeniem usług na 

rynku Forex, w okresie od początku 2013 r. do końca I połowy 2016 r., przez: 

 krajowe firmy inwestycyjne (posiadające zezwolenie KNF) i  

                                                           
1 tzw. brokerzy wprowadzający.  

https://www.knf.gov.pl/o_nas/ostrzezenia_publiczne/lista_ostrzezenia.html
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 zagraniczne firmy inwestycyjne (licencjonowane przez zagraniczne organy nadzoru), 

działające w Polsce w formie oddziału2.  

 

Należy podkreślić, że przyznana ocena jest najwyższą z możliwych, którą może wystawić 

Najwyższa Izba Kontroli.  

 

Najwyższa Izba Kontroli podkreśliła, że świadczenie usług na rynku Forex było przedmiotem 

monitoringu UKNF i tematykę tę uwzględniano na etapie licencjonowania podmiotów, ich 

późniejszego bieżącego nadzoru i kontroli. Wyróżniono również rozpatrywanie skarg oraz 

podejmowane działania polegające na eliminowaniu nieprawidłowości poprzez publikowanie 

stanowisk i wytycznych nadzorczych czy też przyjęcie, wskutek inicjatywy UKNF, zmian 

legislacyjnych limitujących maksymalną wysokość dźwigni finansowej. NIK dostrzegła 

również publikowanie komunikatów do potencjalnych klientów, ostrzegających o ryzyku 

inwestycji na rynku Forex, czy też publikację danych o zyskowności klientów. Najwyższa Izba 

Kontroli odnotowała również aktywne uczestnictwo UKNF w pracach IOSCO i ESMA.  
 

Warte nadmienienia jest, że Najwyższa Izba Kontroli nie zawarła w Wystąpieniu żadnych 

zaleceń pokontrolnych. Wskazując, że UKNF nie badał reklam podmiotów w internecie oraz  - 

z wyjątkiem pojedynczych przypadków - nie współdziałał z UOKiK, NIK zaprezentowała 

wyłącznie uwagi dotyczące badanej działalności, w tym zasadność rozważenia pewnych 

działań lub podjęcia określonych czynności (np. systematycznego monitoringu internetowych 

reklam firm inwestycyjnych ponad dotychczasową aktywność, rozważenia zakazu reklamy 

instrumentów pochodnych rynku Forex kierowanej do obywateli polskich). 

 

W dniu 22 lutego 2017 r. Najwyższa Izba Kontroli przekazała Informację z dn. 14 lutego 2017 r. 

o wynikach ww. kontroli. W dokumencie tym wskazano, że Komisja Nadzoru Finansowego 

jako jedyny organ państwa, podejmowała aktywne działania na rzecz ochrony praw 

nieprofesjonalnych uczestników rynku Forex. NIK wskazała jedynie zastrzeżenia co do 

sposobu monitoringu przekazów reklamowych oraz współpracy między organami  

odpowiedzialnymi za ochronę praw nieprofesjonalnych uczestników rynku Forex, a także 

utrudnione, z uwagi na obowiązujące regulacje prawne, ściganie zagranicznych firm 

inwestycyjnych oferujących usługi maklerskie na rynku Forex dla inwestorów na terenie 

Polski. 

 
Poniżej przedstawiono czynności w zakresie nadzoru w sposób szczegółowy, w podziale na 

segmenty rodzajowe.   

 

Wybrane działania nadzorcze 

 
 Przeprowadzono kontrole wszystkich 15 polskich firm inwestycyjnych oferujących usługi 

rynku Forex, działających w ww. obszarze w latach 2011-2017. Niektóre z podmiotów 

zostały skontrolowane kilkukrotnie. W każdej kontroli wydano zalecenia pokontrolne, 

które zostały uwzględnione przez kontrolowane podmioty. Na koniec  

2016 r. 9 polskich firm inwestycyjnych oferowało usługi na rynku Forex. 

 

                                                           
2 Nadzór KNF nie obejmuje zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzących w Polsce działalność maklerską 

bez otwierania oddziału. W zakresie działalności oddziału zagranicznej firmy inwestycyjnej, KNF sprawuje 

nadzór nad przestrzeganiem przez oddział zasad świadczenia usług maklerskich na rzecz klientów, określonych w 

przepisach prawa polskiego (ang. Conduct of Business Rules). 
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 Przeprowadzono kontrole 4 zagranicznych firm inwestycyjnych działających na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału, a oferujących usługi na rynku Forex,  

z 8 podmiotów, które do końca 2016 r. notyfikowały zamiar prowadzenia działalności na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału i złożyły raport o rozpoczęciu 

działalności w formie operacyjnej. 

 

 W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 430 zaleceń pokontrolnych dostosowania 

działalności do obowiązujących przepisów prawa. 

 

 Na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli polskich firm inwestycyjnych 

oferujących usługi na rynku Forex, po przeprowadzaniu postępowania administracyjnego,  

Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzje  o cofnięciu dwóch zezwoleń na 

prowadzenie działalności maklerskiej, na podstawie art. 167 ust. 1 Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi. 

 

 Przeprowadzono ocenę  BION (Badanie i Ocena Nadzorcza) wszystkich 15 polskich firm 

inwestycyjnych oferujących usługi na rynku Forex, działających w ww. obszarze w latach 

2011-2017. 

 

 Przeprowadzono analizę treści 26 wzorców umów, którymi posługiwały się nadzorowane 

przez UKNF firmy inwestycyjne oferujące usługi na rynku Forex, w zakresie 

występowania niedozwolonych postanowień umów uprawniających kontrahenta do 

jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny. Przeprowadzono badanie wg stanu 

na marzec 2016 r, z którego wynika, iż domy maklerskie dokonały odpowiedniej 

modyfikacji postanowień klauzul modyfikacyjnych. 

 

 Na bieżąco, głównie na podstawie zgłoszeń uczestników rynku, analizowane są sygnały  

o nieprawidłowościach na rynku Forex, a w przypadku zamieszczenia danego podmiotu na 

liście ostrzeżeń publicznych KNF, przekazywana jest odpowiednia informacja do UOKiK. 

 

 Skierowano 11 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego 

w art. 178 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczących nieprawidłowości 

związanych ze świadczeniem usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych 

oraz na ich podstawie dokonano odpowiedniego wpisu na listy ostrzeżeń publicznych 

KNF. 

 

Komunikaty, ostrzeżenia i informacje publikowane przez UKNF dotyczące 

różnych aspektów związanych z działalnością na rynku Forex 

 
 22 czerwca 2011 r. - „Co warto wiedzieć o kontraktach na różnice kursowe (CFDs)?”. 

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

 

W związku z popularyzacją na rynku polskim kontraktów na różnicę– CFD -  oferowanych 

przez niektóre podmioty nadzorowane, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego po raz pierwszy 

w formie publicznego komunikatu zwrócił uwagę klientom na związane z tymi kontraktami 

wysokie ryzyko inwestycyjne. 

 

 9 grudnia  2011 r. – “ESMA zwraca uwagę inwestorów na ryzyka związane z obrotem na 

rynku walutowym (Forex)”. 

https://www.knf.gov.pl/Images/KNF_CFDs_22-06-11_tcm75-26793.pdf
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https://www.knf.gov.pl/aktualnosci/2011/forex.html  

 

Komunikat związany z opublikowaniem przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych (ESMA) ostrzeżenia dla inwestorów o ryzyku związanym z obrotem na rynku 

walutowym (Forex) „INVESTOR WARNING - Trading in foreign exchange (Forex)”.  

 

 6 marca 2012 r.  - „Komunikat do klientów firm inwestycyjnych w sprawie zróżnicowania 

instrumentów finansowych na rynku Forex”. 

https://www.knf.gov.pl/Images/instrumenty_na_rynku_forex_tcm75-29721.pdf  

 

Z uwagi na rosnącą wśród klientów detalicznych popularność inwestowania na rynku Forex 

oraz obserwowane rozszerzenie działalności na tym rynku przez domy maklerskie i banki 

prowadzące działalność maklerską, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przeprowadził 

wśród podmiotów aktywnych na rynku Forex badanie, którego celem była identyfikacja 

koncentracji przychodów uzyskiwanych z instrumentów finansowych oferowanych  

w ramach platform transakcyjnych oraz określenie stopnia jednolitości instrumentów 

oferowanych przez te podmioty. Komunikat wskazywał inwestorom na ryzyka związane  

z koncentracją i brakiem jednorodności instrumentów. 

 

 30 listopada 2015 r. – „Zagraniczne podmioty maklerskie w Polsce, w tym brokerzy rynku 

Forex”.  

https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/2015/KNF_20151130_KOMUNIKAT_FORE

X.html  

 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wskazał na podstawowe zasady związane 

z wykonywaniem działalności maklerskiej na terytorium RP (w tym na rynku OTC 

instrumentów pochodnych) przez podmioty zagraniczne. Wydanie komunikatu związane było 

z zaobserwowaną zwiększoną aktywnością podmiotów z siedzibą poza granicami RP, 

oferujących m.in. usługi w obszarze rynku Forex, z częstym zastosowaniem agresywnego 

przekazu reklamowego oraz występowaniem pod wieloma nazwami handlowymi. 

 

 13 czerwca 2016 r. – „Ryzyko na rynku Forex związane z wynikami referendum w sprawie 

Brexitu”.  

https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/2016/ryzyko_na_rynku_forex_Brexit.html  

 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał komunikat związany z referendum w sprawie 

ewentualnego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (tzw. Brexitu), co mogło wiązać 

się z możliwą nadzwyczajną zmiennością notowań  walut w odpowiedzi na wyniki 

referendum oraz z ewentualnością występowania tzw. luk cenowych.  

 

 7 października 2016 r. - „Zagraniczne podmioty maklerskie w Polsce, w tym brokerzy 

rynku Forex – przypomnienie”. 

https://www.knf.gov.pl/aktualnosci/2016/brokerzy_rynku_Forex.html  

 

W związku z napływającymi sygnałami dotyczącymi podmiotów na rynku Forex, Urząd 

Komisji Nadzoru Finansowego przypomniał o legalności prowadzenia działalności 

maklerskiej przez zagraniczne podmioty. 

 

 9 stycznia 2017 - „Forex. Lepiej wiedzieć…”. 

https://www.knf.gov.pl/aktualnosci/2017/Forex_lepiej_wiedziec.html  

https://www.knf.gov.pl/aktualnosci/2011/forex.html
https://www.knf.gov.pl/Images/instrumenty_na_rynku_forex_tcm75-29721.pdf
https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/2015/KNF_20151130_KOMUNIKAT_FOREX.html
https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/2015/KNF_20151130_KOMUNIKAT_FOREX.html
https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/2016/ryzyko_na_rynku_forex_Brexit.html
https://www.knf.gov.pl/aktualnosci/2016/brokerzy_rynku_Forex.html
https://www.knf.gov.pl/aktualnosci/2017/Forex_lepiej_wiedziec.html


 

Strona 7 z 17 
 

 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przedstawił informacje o działaniach podejmowanych 

w związku z nadzorem nad podmiotami świadczącymi usługi maklerskie na rynku Forex. 

W komunikacie zamieszczono odniesienie do podstrony 

https://www.knf.gov.pl/forex/index.html, gdzie przedstawiono podstawowe informacje  

na temat zidentyfikowanych przez UKNF działań podejmowanych przez podmioty związane 

z rynkiem Forex.  

 

 13 lutego 2017 r. – opublikowanie w serwisie internetowym YouTube materiału 

o inwestowaniu na rynku Forex. 

https://www.youtube.com/watch?v=A7-h9IquZmk  

 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w przygotowanym materiale filmowym ostrzega, iż 

inwestowanie na rynku instrumentów pochodnych OTC może wiązać się z ryzykiem, 

a początkujący inwestorzy powinni zachować szczególną ostrożność w zawieraniu umów 

i kontaktach z podmiotami nienadzorowanymi. 

 

 25 kwietnia 2017 r. –  „Komunikat w sprawie ryzyk związanych z występowaniem tzw. 

poślizgów cenowych w procesie realizacji zleceń klientów przez firmy inwestycyjne na 

rynku Forex”. 

https://www.knf.gov.pl/Images/Komunikat_Slippage_forex_25_04_2017_tcm75-50300.pdf  

 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zwrócił uwagę na zjawisko tzw. poślizgów cenowych 

(ang. price slippage; różnica pomiędzy ceną instrumentu finansowego z momentu złożenia 

zlecenia, a ceną instrumentu finansowego z momentu wykonania zlecenia), które może 

występować na ww. rynku. Zrozumienie istoty poślizgów cenowych jest wysoce istotne  

z punktu widzenia inwestorów, gdyż mogą one bezpośrednio wpływać na osiąganą przez nich 

stopę zwrotu z inwestycji. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wyjaśnił zjawisko tzw. 

poślizgów cenowych oraz ryzyk z nim związanych. Zaprezentowane informacje dotyczyły  

w szczególności opisu parametrów, które mogą stosować firmy inwestycyjne świadczące  

usługi maklerskie na rynku instrumentów pochodnych OTC, a działające w tzw. modelu 

market maker (firma inwestycyjna jest drugą stroną transakcji). Jak wskazano  

w komunikacie, niektóre rozwiązania mogą wpływać na proces przetwarzania zleceń klientów 

w zakresie występujących poślizgów cenowych w sposób niekorzystny dla wyniku 

finansowego klienta.  

 

Planowane działania informacyjne 
 

 pierwsza połowa 2017 r. - wydanie broszury informacyjnej przeznaczonej dla inwestorów 

nieprofesjonalnych, zawierającej szereg praktycznych przykładów pozwalających uniknąć 

ryzyka utraty środków finansowych w związku z decyzjami inwestycyjnymi 

podejmowanymi na rynku Forex. 

 

Aktywność medialna  
 

 12 lutego 2016 r. – wywiad z przedstawicielem UKNF na łamach portalu money.pl  

http://www.money.pl/pieniadze/raporty/artykul/nadzorca-rynku-forex-w-polsce-dla-

money-pl,23,0,2017559.html 

 

https://www.knf.gov.pl/forex/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=A7-h9IquZmk
https://www.knf.gov.pl/Images/Komunikat_Slippage_forex_25_04_2017_tcm75-50300.pdf
http://www.money.pl/pieniadze/raporty/artykul/nadzorca-rynku-forex-w-polsce-dla-money-pl,23,0,2017559.html
http://www.money.pl/pieniadze/raporty/artykul/nadzorca-rynku-forex-w-polsce-dla-money-pl,23,0,2017559.html
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Przekaz poświęcony podmiotom działającym na rynku Forex oraz działaniom Urzędu KNF 

podejmowanym w celu poprawy jakości usług świadczonych przez nadzorowane firmy 

inwestycyjne.   

 

 18 lipca 2016 r. – wystąpienie przedstawiciela UKNF zamieszczone na serwisie telewizji 

internetowej udostępnianej przez portal internetowy wp.pl  

http://wp.tv/i,forex-w-polsce-knf-przygotowala-nowe-obowiazki-dla 

brokerow,mid,1961096,cid,2292655,klip.html; 

 

Przekaz poświęcony uchwalonym przez KNF Wytycznym w sprawie świadczenia usług 

maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych i ich roli w ochronie interesów 

inwestorów polskich. 

 

 27 lipca 2016 r. – wystąpienie przedstawiciela UKNF zamieszczone na portalu 

internetowym  newseria.pl  

http://www.inwestor.newseria.pl/newsy/od_pazdziernika,p1348054141. 

 

Przekaz poświęcony informacji o uchwalonych przez KNF Wytycznych w sprawie 

świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych i ich roli w ochronie 

interesów inwestorów polskich. 

 

 17 stycznia 2017 r. - wystąpienie przedstawiciela UKNF zamieszczone w serwisie 

telewizji internetowej Gazety Giełdy „Parkiet”. 

http://www.parkiet.com/artykul/1502764.html 

 

Przekaz poświęcony m.in. stanowi wdrożenia uchwalonych przez KNF Wytycznych 

w sprawie świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych i ich roli 

w ochronie interesów inwestorów polskich przez podmioty nadzorowane oraz planowanych, 

kolejnych działaniach Urzędu w zakresie rynku Forex. 

 

Poprzez wskazane wyżej przykłady wystąpień w środkach masowego przekazu, Urząd KNF 

starał się docierać do jak największej liczby odbiorców, w szczególności inwestorów 

nieprofesjonalnych, z użytecznymi dla nich informacjami. Dotyczyły one m.in. wskazania 

praw, jakie przysługują osobom inwestującym na rynku Forex.  

 

Komunikaty informacyjne w sprawie  

wyników osiąganych przez inwestorów na rynku Forex 
  

 18 kwietnia 2012 r. – „Komunikat w sprawie wyników osiąganych przez inwestorów na 

rynku Forex”. 

https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/2012/wynikow_osiaganych_przez_inwestoro

w_na_rynku_forex.html 

 2 lipca 2013 r. – „Komunikat w sprawie wyników osiąganych przez inwestorów na rynku 

Forex”.  

https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/2013/komunikat_forex_7_2013.html  

 8 października 2014 r. – „Komunikat w sprawie wyników na rynku Forex”. 

https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/2014/komunikat_forex_2013.html 

 25 kwietnia 2017 r. – „Komunikat w sprawie wyników osiąganych przez inwestorów na 

rynku Forex”. 

http://wp.tv/i,forex-w-polsce-knf-przygotowala-nowe-obowiazki-dla%20brokerow,mid,1961096,cid,2292655,klip.html
http://wp.tv/i,forex-w-polsce-knf-przygotowala-nowe-obowiazki-dla%20brokerow,mid,1961096,cid,2292655,klip.html
http://www.inwestor.newseria.pl/newsy/od_pazdziernika,p1348054141
http://www.parkiet.com/artykul/1502764.html
https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/2012/wynikow_osiaganych_przez_inwestorow_na_rynku_forex.html
https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/2012/wynikow_osiaganych_przez_inwestorow_na_rynku_forex.html
https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/2013/komunikat_forex_7_2013.html
https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/2014/komunikat_forex_2013.html


 

Strona 9 z 17 
 

https://www.knf.gov.pl/Images/Komunikat_wyniki_klientow_forex_25_04_2017_tcm75-

50301.pdf  

 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ww. komunikatach informuje, jaki procent 

aktywnych klientów korzystających z internetowych platform transakcyjnych na rynku Forex 

zrealizowało stratę, a ilu klientów zrealizowało zysk. Dodatkowo UKNF  

w komunikatach przypominał, że inwestowanie z wykorzystaniem dźwigni finansowej wiąże 

się z wysokim ryzykiem inwestycyjnym, a ewentualna strata może być wyższa niż 

początkowy depozyt. Polski organ nadzoru, publikując komunikat w 2012 r. w sprawie 

wyników klientów na rynku Forex, był drugim krajem w Unii Europejskiej, który podjął taką 

inicjatywę.  

 

Stanowiska KNF, UKNF i zmiany legislacyjne dotyczące świadczenia usług 

maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych 

 
 17 lipca 2013 r. - „Stanowisko w sprawie postępowania firm inwestycyjnych na rynku 

Forex”. 

https://www.knf.gov.pl/Images/stanowisko_Forex_tcm75-35192.pdf  

 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w związku z zaobserwowanym dynamicznym 

rozwojem obszaru usług maklerskich mających za przedmiot instrumenty pochodne 

niedopuszczone do obrotu zorganizowanego, w szczególności będące przedmiotem transakcji 

na rynku Forex, na kanwie wniosków wynikających z bieżącego nadzoru i dokonywanych 

czynności kontrolnych, zwrócił uwagę na charakter inwestycji dokonywanych na rynku 

Forex, regulacje obowiązującego prawa mające zasadnicze znaczenie w tym przedmiocie oraz 

ich praktyczne rozumienie. Było to pierwsze, kompleksowe stanowisko organu nadzoru 

dotyczące najbardziej aktualnych - w tamtym okresie - zagadnień związanych  

z funkcjonowaniem rynku Forex. 

  

 29 czerwca 2015 r. - „Maksymalna dźwignia na forexie – zmiany w prawie od 16 lipca 

2015 r.”. 

https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/2015/dzwignia_forex.html  

 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przypominał, że w dniu 16 lipca 2015 r. wejdzie 

w życie nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zmieniająca sposób 

inwestowania przez klientów detalicznych firm inwestycyjnych w instrumenty pochodne, 

które nie są rozliczane przez CCP. 

  

 16 lipca 2015 r. – wejście w życie nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, gdzie minimalna wysokość depozytu wyznaczona została na poziomie 1% 

wartości nominalnej instrumentu finansowego. Na rynku OTC instrumentów pochodnych 

nie było już możliwe oferowanie klientom detalicznym wyższej dźwigni niż 1:100.  

 

Nowelizacja ustanowiła minimalną wysokość wymaganego depozytu zabezpieczającego, 

potrzebnego do realizacji przez firmę inwestycyjną zlecenia klienta detalicznego nabycia lub 

zbycia instrumentów pochodnych na rynku Forex. Przepis ma zastosowanie do wszystkich 

firm inwestycyjnych, prowadzących działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, czyli także do działających na terytorium Polski, notyfikowanych w KNF 

zagranicznych firm inwestycyjnych, zarówno tych działających w formie oddziału, jak i bez 

https://www.knf.gov.pl/Images/Komunikat_wyniki_klientow_forex_25_04_2017_tcm75-50301.pdf
https://www.knf.gov.pl/Images/Komunikat_wyniki_klientow_forex_25_04_2017_tcm75-50301.pdf
https://www.knf.gov.pl/Images/stanowisko_Forex_tcm75-35192.pdf
https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/2015/dzwignia_forex.html
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otwierania oddziału. Należy zaznaczyć, że Polska była pierwszym krajem w Unii 

Europejskiej, w którym wprowadzono tego rodzaju ograniczenia dotyczące maksymalnej 

dźwigni finansowej. Ponadto, regulacje te były w procesie legislacyjnym aktywnie popierane 

przez UKNF, z zastrzeżeniem, że Urząd dążył do wprowadzenia ograniczenia dźwigni 

finansowej do poziomu 1:50. Opcja, którą popierał UKNF została jednak złagodzona do 

obecnej wielkości na etapie prac senackich.  

 

 21 lipca 2015 r. – „Stanowisko KNF dotyczące wymaganego poziomu depozytu 

zabezpieczającego dla instrumentu finansowego”. 

https://www.knf.gov.pl/Images/stanowisko_KNF_DEPOZYT_ZABEZPIECZAJ%C4%8

4CY_PL_tcm75-42358.pdf  

 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przedstawił szczegółowe wyjaśnienia odnośnie zakresu 

stosowania nowych przepisów dotyczących wymaganego poziomu depozytu 

zabezpieczającego dla instrumentu finansowego w celu wyeliminowania ewentualnych 

wątpliwości interpretacyjnych.  

 

 23 lipca 2015 r. – przekazanie informacji o Stanowisku KNF dotyczącym wymaganego 

poziomu depozytu zabezpieczającego dla instrumentu finansowego” do zagranicznych 

firm inwestycyjnych, w tym do tych, które notyfikowały działalność maklerską w Polsce 

bez otwierania oddziału. 

 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował listownie zagraniczne firmy 

inwestycyjne o zmianach w przepisach prawa polskiego, zakresie tych zmian i ich 

zastosowania, w celu skutecznego ich przestrzegania i wzmocnienia ochrony polskich 

inwestorów. 

 

 14 grudnia 2015 r. - „Stanowisko UKNF przypominające o roli, jaką w procesie 

świadczenia usług maklerskich przez firmy inwestycyjne pełnią stanowiska Urzędu 

Komisji”. 

https://www.knf.gov.pl/Images/DRK-WK-485-13-1-2015-MT_tcm75-43861.pdf  

 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wyjaśnił celowość wydawania stanowisk chcąc 

podkreślić, że poprzez wyjaśnienia i przedstawianie uwag dotyczących dostrzeżonych praktyk 

firm inwestycyjnych oraz rozumienia regulacji prawnych, UKNF dąży do zapewnienia 

prawidłowości działania podmiotów nadzorowanych, z uwzględnieniem jednego  

z naczelnych postulatów rynku kapitałowego, tzn. ochrony interesów klientów.  

 

 24 maja 2016 r. – uchwalenie przez Komisję Nadzoru Finansowego „Wytycznych 

dotyczących świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych”. 

https://www.knf.gov.pl/regulacje/praktyka/Wytyczne_dotyczace_swiadczenia_uslug_mak

lerskich_na_rynku_OTC_instrumentow_pochodnych.html  

 

Komisja Nadzoru Finansowego, podsumowując doświadczenia nadzorcze oraz mając na 

względzie ciągły rozwój świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów 

pochodnych, wydała 16 wytycznych, których celem jest przedstawienie sposobu realizacji 

przepisów prawa w odniesieniu do najważniejszych aspektów w zakresie świadczenia przez 

firmy inwestycyjne usług maklerskich na rzecz klientów na rynku OTC instrumentów 

pochodnych. 

 

https://www.knf.gov.pl/Images/stanowisko_KNF_DEPOZYT_ZABEZPIECZAJ%C4%84CY_PL_tcm75-42358.pdf
https://www.knf.gov.pl/Images/stanowisko_KNF_DEPOZYT_ZABEZPIECZAJ%C4%84CY_PL_tcm75-42358.pdf
https://www.knf.gov.pl/Images/DRK-WK-485-13-1-2015-MT_tcm75-43861.pdf
https://www.knf.gov.pl/regulacje/praktyka/Wytyczne_dotyczace_swiadczenia_uslug_maklerskich_na_rynku_OTC_instrumentow_pochodnych.html
https://www.knf.gov.pl/regulacje/praktyka/Wytyczne_dotyczace_swiadczenia_uslug_maklerskich_na_rynku_OTC_instrumentow_pochodnych.html
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Konieczność wydania wytycznych przez KNF była następstwem zjawisk zaobserwowanych 

przez nadzór na rynku OTC instrumentów pochodnych (tzw. rynek Forex), w szczególności 

sposobu świadczenia usług maklerskich na rzecz klientów detalicznych. Jest to obszar rynku 

o wysokim ryzyku inwestycyjnym, wymagającym odpowiedniej wiedzy i doświadczenia 

w inwestowaniu w lewarowane instrumenty pochodne. Skala nieprawidłowych praktyk firm 

inwestycyjnych, wyrażająca się w liczbie skarg klientów, zaleceń pokontrolnych wydanych 

przez KNF, jak również cofnięciem zezwolenia zdeterminowała działania  Komisji. 

Dodatkowym czynnikiem był utrzymujący się wysoki odsetek klientów, którzy odnotowali 

straty w inwestycjach na rynku Forex. 

 

Wytyczne mają na celu wzmocnienie ochrony inwestorów indywidualnych, w tym 

zapewnienie należytego sposobu promowania i reklamowania usług maklerskich, 

transparentności zasad świadczenia tych usług, zapewnienie wiedzy o realnym ryzyku 

towarzyszącym inwestycjom na rynku Forex oraz wyeliminowanie nierównowagi  

w prawach i obowiązkach stron umowy. Treść wytycznych wraz z wyjaśnieniami odnosi się 

także do sfery wewnętrznej organizacji podmiotu świadczącego usługi i uwzględnia takie 

zagadnienia, jak: należyte zarządzanie konfliktami interesów, dobór i przeszkolenie 

odpowiednich kadr dedykowanych obsłudze klientów oraz uregulowanie relacji  

z podmiotami trzecimi, które pozyskują klientów na rzecz tych podmiotów. 

 

Dodatkowo, wytyczne zawierają treści dedykowane świadczeniu usługi zarządzania 

portfelem instrumentów finansowych na rynku Forex. 

 

Wytyczne przyczyniają się do ujednolicenia wynikających z przepisów prawa standardów 

działania na rynku przez podmioty nadzorowane i wpisują się w dotychczasowe działania 

Komisji zmierzające do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania podmiotów 

nadzorowanych.  

 

Wytyczne skierowane są do krajowych i zagranicznych firm inwestycyjnych oraz banków 

wykonujących czynności odpowiadające czynnościom maklerskim. 

 

Projekt wytycznych był przedmiotem publicznych konsultacji. Termin wdrożenia 

wytycznych przez rynek został wyznaczony do dnia 30 września 2016 r. 

 

 31 maja 2016 r. – przekazanie firmom inwestycyjnym, w tym zagranicznym firmom 

inwestycyjnym działającym na terytorium Polski w formie oddziału  informacji  o podjęciu 

przez Komisję Nadzoru Finansowego uchwały w sprawie wydania „Wytycznych 

dotyczących świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych”.  

 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował listownie zagraniczne firmy 

inwestycyjne o ww. Wytycznych, gdyż ich zapisy stosują się również do zagranicznych firm 

inwestycyjnych działających na terytorium Polski w formie oddziału.  

 

 7 lipca 2016 r. –  opublikowanie na anglojęzycznej stronie internetowej Urzędu Komisji 

Nadzoru Finansowego „Wytycznych dotyczących świadczenia usług maklerskich na rynku 

OTC instrumentów pochodnych” pn. „Guidelines for providing brokerage services on the 

OTC derivatives market”. 

https://www.knf.gov.pl/en/Images/wytyczne_OTC_tcm81-48653.pdf  

 

https://www.knf.gov.pl/en/Images/wytyczne_OTC_tcm81-48653.pdf
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Urząd Komisji Nadzoru Finansowego dla przejrzystości i podniesienia efektywności 

podejmowanych działań nadzorczych opublikował tłumaczenie ww. Wytycznych na język 

angielski. Publikacja miała na celu zwiększenie skuteczności dotarcia Wytycznych do 

zagranicznych podmiotów oraz wyeliminowanie ewentualnych wątpliwości 

interpretacyjnych zagranicznych firm inwestycyjnych, w przypadku własnych tłumaczeń 

wersji polskiej. 

 

 8 lipca 2016 r. – przekazanie wszystkim zagranicznym firmom inwestycyjnym 

działającym na terytorium Polski bez otwierania oddziału, a świadczącym usługi 

maklerskie na rynku OTC instrumentów pochodnych, informacji o podjęciu przez Komisję 

Nadzoru Finansowego uchwały w sprawie wydania „Wytycznych dotyczących świadczenia 

usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych”. 

 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego skierował do zagranicznych firm inwestycyjnych 

działających na terytorium Polski bez otwierania oddziału listowną informacje  

o uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego ww. Wytycznych. Wynikało to  

z faktu, iż podejmując działania maksymalizujące ochronę polskich inwestorów, w treści 

Wytycznych zawarto rekomendację ich stosowania, skierowaną do zagranicznych firm 

inwestycyjnych prowadzących działalność maklerską na terytorium RP bez otwierania 

oddziału. 

 

 6 kwietnia 2017 r. – opublikowanie informacji dotyczącej przygotowanego przez UKNF 

projektu nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. 

https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/2017/uknf_projekt_ustawa_o_nadzorze.html 

 

Komunikat dotyczący przygotowanego przez UKNF projektu nowelizacji ustawy  

o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, mającego na celu 

podniesienie poziomu ochrony nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego i innych 

uczestników rynku korzystających z usług finansowych świadczonych przez Internet. 

Nowelizacja przepisów powołanej ustawy dotyczy wzmocnienia uprawnień Komisji  

w zakresie przeciwdziałania świadczeniu usług finansowych przy wykorzystaniu różnego 

typu platform internetowych przez nieuprawnione do tego podmioty. Projekt odpowiada 

przede wszystkim na zagrożenia identyfikowane na rynku Forex, ale rozciąga wprowadzane 

mechanizmy ochrony nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego na wszystkie 

objęte nadzorem KNF sektory tego rynku. 

 

Projekt, nad którym prace prowadzono w ostatnim okresie, przewiduje doprecyzowanie 

przesłanek zamieszczania na liście ostrzeżeń publicznych KNF nazw domen internetowych 

wykorzystywanych do świadczenia usług finansowych przez podmioty do tego 

nieuprawnione. KNF zyskałaby jednocześnie uprawnienie do prowadzenia specjalnego 

rejestru, do którego wpisywane byłyby nazwy domen internetowych, które znalazły się na 

liście ostrzeżeń publicznych KNF. Wpisanie nazwy domeny do rejestru domen zastrzeżonych 

skutkowałoby obowiązkiem zablokowania dostępu do tych stron przez poszczególnych 

dostawców internetu. Rejestr jest rozwiązaniem teleinformatycznym  

i umożliwia dostawcom automatyczne pozyskanie informacji o domenie wpisanej do rejestru. 

Tego rodzaju mechanizm został zapożyczony z ustawy o grach hazardowych (nowelizacja  

z grudnia 2016 r. – weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.).  

 

W zakresie zmian w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, w ramach projektowanej 

nowelizacji proponowana jest zmiana w zakresie przepisu karnego zawartego w art. 178 tej 

https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/2017/uknf_projekt_ustawa_o_nadzorze.html
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ustawy. W ramach przygotowanej nowelizacji UKNF proponuje zaostrzenie 

odpowiedzialności karnej sprawcy w przypadku, gdy następstwem jego czynu jest 

niekorzystne rozporządzenie mieniem przez pokrzywdzonego. W takich przypadkach 

zagrożenie grzywną sięgać ma wysokości do 10 mln zł, co stanowi dwukrotność zagrożenia 

grzywną w przypadku, gdy taki skutek nie wystąpi. Co istotne, sprawca czynu przestępstwa 

stypizowanego jako przestępstwo skutkowe, będzie mógł być ścigany każdorazowo, gdy 

w obszarze polskiej jurysdykcji karnej wystąpi skutek w postaci niekorzystnego 

rozporządzenia mieniem przez pokrzywdzonego. 

 

 19 kwietnia 2017 r. -  Komunikat w sprawie zamkniętego katalogu podmiotów 

prowadzących marketing usług maklerskich - zmiany w prawie od 29 kwietnia 2017 r.  

https://www.knf.gov.pl/Images/marketing_uslugi_maklerskie_19_04_2017_tcm75-

50200.pdf 

 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował o wejściu w życie ustawy z dnia 9 marca 

2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw 

(Ustawa). Nowelizacja wprowadza między innymi istotne zmiany w kręgu podmiotów, które 

mogą wykonywać czynności związane z usługami maklerskimi,  

a w szczególności dotyczące marketingu tych usług. Zmiana zainicjowana przez aktywne 

działania Urzędu będzie miała istotny wpływ na ograniczenie aktywności nienadzorowanych 

podmiotów, które dotychczas pozyskiwały klientów na rynku Forex.  

 

Działania o charakterze szkoleniowym 

 
 22 czerwca 2011 r. – Seminarium CEDUR „Działalność firm inwestycyjnych - wybrane 

zagadnienia dotyczące wykonywania działalności maklerskiej, w tym w aspekcie 

praktycznego stosowania implementacji systemu MiFID”. 

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/cedur/Seminaria_2011/sem_2011_06_

22.html  

 

Seminarium skierowane było do przedstawicieli firm inwestycyjnych i miało na celu 

przedstawienie najważniejszych zagadnień z tamtego okresu odnoszących się do działalności 

firm inwestycyjnych, w tym dotyczących problematyki świadczenia usług maklerskich 

związanych z inwestycjami klientów na rynku Forex. 

 

 6 grudnia 2012 r. – Seminarium CEDUR „Funkcjonowanie firm inwestycyjnych”. 

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/cedur/Seminaria_2012/sem_2012_12_

06.html  

 

Seminarium było skierowane do przedstawicieli firm inwestycyjnych i miało na celu 

przedstawienie m.in. stanowiska organu nadzoru, co do zagadnień związanych 

z pośredniczeniem firm inwestycyjnych w transakcjach na rynku Forex. 

 

 14 kwietnia 2016 r. – Seminarium CEDUR „Praktyczne aspekty związane z działalnością 

domów maklerskich”.  

 

Seminarium było skierowane do prokuratorów i obejmowało m.in. zagadnienia dotyczące 

świadczenia usług maklerskich na rynku Forex. 

 

 

https://www.knf.gov.pl/Images/marketing_uslugi_maklerskie_19_04_2017_tcm75-50200.pdf
https://www.knf.gov.pl/Images/marketing_uslugi_maklerskie_19_04_2017_tcm75-50200.pdf
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/cedur/Seminaria_2011/sem_2011_06_22.html
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/cedur/Seminaria_2011/sem_2011_06_22.html
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/cedur/Seminaria_2012/sem_2012_12_06.html
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/cedur/Seminaria_2012/sem_2012_12_06.html
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Planowane seminaria CEDUR 
 

 11 maja 2017 r. – Seminarium CEDUR „Działalność maklerska bez zezwolenia KNF – 

kazusy”. 

 

Seminarium skierowane będzie do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i organów 

ścigania. Celem seminarium będzie omówienie charakterystycznych, występujących obecnie 

w obrocie instrumentami finansowymi w Polsce, stanów faktycznych, które dotyczą 

prowadzenia działalności maklerskiej bez zezwolenia zarówno przez podmioty 

licencjonowane przez KNF, jak i pozostające poza nadzorem, polskie oraz zagraniczne, w tym 

na rynku Forex. 

 2 czerwca 2017 r. - Seminarium CEDUR „Rynek Forex w Polsce. Charakterystyka 

i zagrożenia”.  

 

Seminarium skierowane będzie do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i organów 

ścigania. Celem seminarium będzie omówienie najistotniejszych aspektów funkcjonowania 

rynku Forex w zakresie świadczenia usług dla klientów detalicznych. Zostaną omówione 

również główne nieprawidłowości zachodzące na rynku Forex. 

 

 19 czerwca 2017 r. -  Seminarium CEDUR „Rynek Forex”.  

 

Seminarium skierowane będzie do przedstawicieli instytucji ochrony praw konsumentów 

m.in. miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów. Celem seminarium będzie 

przedstawienie wybranych aspektów związanych z organizacją świadczenia usług 

maklerskich na rynku Forex. 

 

Współpraca międzynarodowa 
 

Współpraca z IOSCO  

(Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych) 
 

 luty 2014 r. - prezentacja na forum Europejskiego Komitetu Regionalnego 

Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO ERC) materiału 

dotyczącego polskich doświadczeń nadzorczych związanych z rynkiem OTC 

instrumentów pochodnych oraz zawierającego postulaty podjęcia przez IOSCO działań 

związanych z ochroną klienta na globalnym rynku detalicznych derywatów OTC.  

 

UKNF zwrócił uwagę na zagrożenia dla klienta detalicznego na rynku Forex wynikające  

w szczególności z: wysokiego poziomu dźwigni finansowej; braku wiedzy klientów  

o charakterze i ryzyku poszczególnych instrumentów finansowych; a także występującego  

w UE i globalnie arbitrażu regulacyjnego związanego m.in. z brakiem jednolitej definicji 

derywatów. Urząd postulował w prezentacji włączenie do planów prac właściwych komitetów 

IOSCO kwestii wypracowania rekomendacji albo dobrych praktyk w zakresie oferowanych 

klientom detalicznym derywatów związanych z dźwignią finansową, a także wypracowania 

wspólnych definicji instrumentów pochodnych w celu ujednolicenia zakresu regulacji w UE 

i na świecie.  
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 grudzień 2014 r. i wrzesień 2015 r. – przedstawienie materiałów i prezentacji na 

posiedzeniach IOSCO ERC - odpowiednio w Brukseli oraz w Krakowie - które zwracały 

uwagę  na problem niewystarczającej ochrony klienta detalicznego na rynku OTC 

instrumentów pochodnych na świecie i konieczność podjęcia działań przez IOSCO w tym 

obszarze.  

 

UKNF ponowił kwestię podjęcia przez IOSCO pilnych działań w zakresie ochrony klienta 

detalicznego na rynku Forex, w tym określenia standardu dotyczącego oferowania klientom 

dźwigni finansowej oraz wypracowania wytycznych w obszarze marketingu usług na tym 

rynku. Urząd postulował na posiedzeniu zwiększenie priorytetu dla tego zagadnienia oraz 

podniesienia tej kwestii przez Przewodniczącego ERC na forum Zarządu IOSCO. 

 

Współpraca w ramach Komitetu IOSCO ds. pośredników (C3) 
 

 I połowa 2015 r. – do chwili obecnej – aktywny udział UKNF w pracach IOSCO C3  

w ramach mandatu dot. detalicznych projektów spekulacyjnych.  

 

W wyniku konsekwentnie sygnalizowanego przez Urząd oraz przez inne nadzory  finansowe, 

na forum IOSCO, problemu ochrony klienta detalicznego na rynku instrumentów 

pochodnych, Zarząd IOSCO zaakceptował mandat dla Komitetu IOSCO ds. pośredników 

(C3) pt. „IOSCO Committee 3 mandate on OTC retail leveraged products”. W ramach 

przedmiotowego mandatu C3 przeprowadził w drugiej połowie 2015 r. badanie 

kwestionariuszowe, którego celem było zebranie informacji o będących w obrocie 

spekulacyjnych instrumentach finansowych oferowanych klientom detalicznym, praktykach 

sprzedażowych firm oferujących takie produkty oraz o regulacjach dotyczących takich 

instrumentów. Efektem przeprowadzonego badania był Raport IOSCO pt. Report on the 

IOSCO Survey on Retail OTC Leveraged Products. Final Report z grudnia 2016 r. 

(https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD550.pdf).  

 

Raport ten identyfikuje kluczowe problemy i nieprawidłowości związane z rynkiem 

spekulacyjnych instrumentów detalicznych oferowanych na rynku kapitałowym. Urząd KNF 

przekazał wszechstronne odpowiedzi na ww. kwestionariusz C3, aktywnie uczestniczył 

w jego opracowaniu oraz pracach nad końcowym raportem. Jedno z posiedzeń IOSCO C3, 

poświęcone niniejszej problematyce, zostało zorganizowane w Warszawie we wrześniu 

2016 r. 

  

 grudzień 2016 – do chwili obecnej – zaangażowanie Urzędu w prace w ramach C3 oraz 

innych komitetów IOSCO związane z zaadresowaniem przez IOSCO do dalszych prac 

szczegółowych kwestii zidentyfikowanych w ww. raporcie IOSCO. 

 

Współpraca z ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd  

i Papierów Wartościowych) oraz Komisją Europejską 
 

 od 2013 r. – do chwili obecnej – konsekwentne podnoszenie przez UKNF na forum 

ESMA i w korespondencji z Komisją Europejską konieczności harmonizacji definicji 

instrumentów pochodnych w UE.  

 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego od 2013 r. na forum ESMA oraz w korespondencji 

z Komisją Europejską podnosił konieczność ustalenia wspólnej definicji instrumentów 

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD550.pdf
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pochodnych, w szczególności doprecyzowania granicy między instrumentami rynku 

kasowego i rynku terminowego, mając na uwadze występujące rozbieżności w reżimach 

prawnych państw UE. 

 

 styczeń 2016 r. – do chwili obecnej – aktywny udział Urzędu w opracowywaniu pytań 

i odpowiedzi (Q&A) dotyczących reżimu prawnego w UE w zakresie oferowania 

detalicznych instrumentów pochodnych OTC („Questions and Answers. Relating to the 

provision of CFDs and other speculative products to retail investors under MiFID”). 

 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego uczestniczy od stycznia 2016 r. w pracach ESMA 

związanych z opracowywaniem pytań i odpowiedzi (Q&A) dotyczących reżimu prawnego 

w UE w zakresie oferowania detalicznych instrumentów pochodnych OTC, w szczególności 

opcji binarnych oraz kontraktów na różnice (CFD). W ramach tych prac z inicjatywy UKNF 

zostały wypracowane istotne z punktu widzenia funkcjonowania rynku Forex Q&A, np. Q&A 

dotyczący oferowania klientom detalicznym instrumentów związanych z dźwignią finansową. 

Dokument ten jest systematycznie uzupełniany o kolejne bloki tematyczne.  

 

Ostatnio opublikowana wersja dokumentu dostępna jest pod adresem: 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-36-

794_qa_on_cfds_and_other_speculative_products_mifid.pdf  

  

 maj 2015 r. – do chwili obecnej – zaangażowanie UKNF w organizowanych pod egidą 

ESMA pracach związanych działalnością cypryjskich firm inwestycyjnych na terytorium 

państw UE.  

 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego uczestniczy od maja 2015 r. w koordynowanych przez 

ESMA pracach dotyczących zapewnienia konwergencji nadzorczej w UE. Przedsięwzięcie 

dotyczy oferowanych transgranicznie przez firmy inwestycyjne z siedzibą na Cyprze 

instrumentów finansowych, w tym instrumentów pochodnych OTC, klientom detalicznym 

w innych państwach członkowskich UE, w tym w Polsce.  

 

Współpraca z innymi organami nadzoru w UE w zakresie nadzoru nad 

podmiotami prowadzącymi działalność w Polsce na podstawie 

paszportu firmy inwestycyjnej (w formie oddziału lub transgranicznie) 
 

 bieżąca współpraca nadzorcza – współpraca Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego 

z organami nadzoru z EOG i innych jurysdykcji w zakresie oferowania usług w Polsce  

na rynku Forex. 

 

Urząd prowadzi bieżącą współpracę nadzorczą z innymi organami nadzoru z Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego oraz z innych jurysdykcji w zakresie prowadzonej na terytorium 

Polski działalności związanej z oferowaniem klientom usług inwestycyjnych. Z uwagi  

na znaczącą liczbę firm inwestycyjnych działających na terytorium kraju, a podlegających 

nadzorowi cypryjskiego organu nadzoru, Urząd współpracuje w szczególności z cypryjskim 

organem nadzoru Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) 
 

 17 stycznia 2017 r. – Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wystosował pismo  

do zagranicznych nadzorów ws. doświadczeń nadzorczych zdobytych w trakcie czynności 

kontrolnych w podmiotach nadzorowanych działających na rynku OTC instrumentów 

pochodnych.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-36-794_qa_on_cfds_and_other_speculative_products_mifid.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-36-794_qa_on_cfds_and_other_speculative_products_mifid.pdf
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 bieżąca współpraca nadzorcza – informowanie przez Urząd Komisji Nadzoru 

Finansowego w korespondencji pisemnej zagranicznych organów nadzoru 

o obowiązujących w Polsce przepisach oraz ich zmianach w zakresie oferowania usług na 

rynku Forex.  

 

Urząd informował w korespondencji pisemnej organy nadzoru w państwach Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego oraz inne organy nadzoru rynku kapitałowego reprezentowane 

w IOSCO o obowiązujących w Polsce regulacjach związanych z działalnością inwestycyjną 

na rynku instrumentów pochodnych OTC, w tym oferowanych klientom detalicznym. Urząd 

w szczególności informował o obowiązujących w Polsce od lipca 2015 r. przepisach 

ustanawiających maksymalny dopuszczalny poziom dźwigni finansowej oferowanej klientom 

detalicznym, a także o obowiązującym reżimie prawnym prowadzenia działalności 

inwestycyjnej na terytorium Polski transgranicznie, tj. z terytorium innych państw 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz państw należących do WTO.  

 

Współpraca z organami nadzoru na podstawie art. 133 Wielostronnego 

Porozumienia o Współpracy i Wymianie Informacji (IOSCO MMoU) 
 

 wrzesień i grudzień 2016 r. – Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w związku  

z przeprowadzoną kontrolą przekazywał innym zagranicznym organom nadzoru 

informacje, które w opinii Urzędu mogłyby okazać się przydatne z punktu widzenia 

wykonywania czynności nadzorczych nad zagranicznymi firmami inwestycyjnymi. 

                                                           
3 Każdy sygnatariusz IOSCO MMoU dołoży wszelkich starań, aby (bez uprzedniego otrzymania zapytania z zagranicznego 

organu nadzoru) przekazać posiadane przez siebie informacje, które w opinii sygnatariusza IOSCO MMoU mogą okazać się 

przydatne danemu nadzorowi w sprawowaniu przez niego nadzoru. 


