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 BANK

• Depozyt a lokata

• Lokata – wkład pieniężny płatny z nadejściem oznaczonego terminu (dla banku źródło 

kapitału o ustalonym terminie zwrotu)

 KLIENT

- Otrzymuje wpłacony kapitał  oraz odsetki

- Wypłata przed terminem może wiązać się z utratą całości odsetek

• Źródła ryzyka 

Lokata a Inwestycja
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INSTYTUCJA FINANSOWA (DOM MAKLERSKI, BANK)

INWESTYCJA W INSTRUMENTY FINANSOWE

- Pośrednictwo (działalność stricte usługowa), niekiedy w połączeniu z własną 

działalnością inwestycyjną instytucji finansowej

KLIENT

- Brak gwarancji osiągnięcia zysku

- Brak gwarancji odzyskania całości wpłaconego kapitału

Lokata a Inwestycja
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 INSTRUMENTY FINANSOWE

- Duża różnorodność pod względem poziomu ryzyka

Np. obligacje Skarbu Państwa, lokata bankowa; instrumenty finansowe z wbudowaną dźwignią 

finansową – poziom strat może przewyższać kwotę zainwestowanego kapitału

 LOKATA STRUKTURYZOWANA

- Pewność zwrotu wpłaconego kapitału, brak pewności co do wypłaty oraz wysokości 

odsetek lub świadczeń dodatkowych

Lokata a Inwestycja

http://www.knf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/


Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod 
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe 

materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       5

Podsumowanie

- Na czyj rachunek instytucja finansowa wykorzystuje powierzone środki?

 LOKATA

 INWESTYCJA

Lokata a Inwestycja
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Fundusze inwestycyjne / usługi maklerskie

FUNDUSZ INWESTYCYJNY (vehikuł zbiorowego inwestowania) - osoba prawna, której wyłącznym

przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego,

a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek

uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty

rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

 Fundusz inwestycyjny prowadzi działalność przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego

określonych w ustawie.

 Towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI) zarządza funduszem inwestycyjnym i reprezentuje

fundusz w stosunkach z osobami trzecimi (organ funduszu)

Inwestowanie zbiorowe a inwestowanie indywidualne
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Rodzaje funduszy inwestycyjnych:

• FIO – fundusz inwestycyjny otwarty

• AFI – alternatywny fundusz inwestycyjny:

o SFIO – specjalistyczny fundusz inwestycyjny

o FIZ – fundusz inwestycyjny zamknięty

 Rejestr funduszy inwestycyjnych prowadzi Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział 

Cywilny Rejestrowy

Inwestowanie zbiorowe a inwestowanie indywidualne
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 STATUT funduszu inwestycyjnego

określa m.in.:

• cel inwestycyjny funduszu albo subfunduszy

• zasady polityki inwestycyjnej funduszu

 Statut funduszu inwestycyjnego w części dotyczącej zasad polityki inwestycyjnej funduszu

inwestycyjnego określa szczegółowe, niewynikające z przepisów ustawy, zasady

dywersyfikacji lokat i innych ograniczeń inwestycyjnych

 Jeżeli fundusz inwestycyjny przekroczy ograniczenia inwestycyjne określone w statucie, jest

obowiązany do niezwłocznego dostosowania stanu swoich aktywów do wymagań

określonych w statucie, uwzględniając interes uczestników funduszu

Inwestowanie zbiorowe a inwestowanie indywidualne
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FIRMY INWESTYCYJNE:

DOMY MAKLERSKIE BIURA MAKLERSKIE

(wyodrębnione organizacyjne 

jednostki banku)

• BANKI – w ograniczonym zakresie poza strukturą biura maklerskiego

Indywidualne usługi inwestycyjne
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PODSTAWOWE USŁUGI MAKLERSKIE:

• przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych

• wykonywanie zleceń, o których mowa w pkt 1, na rachunek dającego zlecenie

• zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów

finansowych

• doradztwo inwestycyjne

• oferowanie instrumentów finansowych

• przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie

rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz

prowadzenie rachunków pieniężnych

• sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji

o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych

Indywidualne usługi inwestycyjne
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 Przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych:

• przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych do 

innego podmiotu, w tym do emitenta instrumentu finansowego, wystawcy instrumentu 

finansowego lub sprzedającego taki instrument, w celu ich wykonania lub

• kojarzenie dwóch lub więcej podmiotów w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji 

między tymi podmiotami

Usługa świadczona na rzecz inwestora (w przypadku przyjmowania zapisów) przy objęciu 

papierów wartościowych w ramach oferty 

Indywidualne usługi inwestycyjne
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 Wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych

Miejsca realizacji zlecenia:

• systemy obrotu (rynek regulowany, alternatywny system obrotu, zorganizowana platforma

obrotu)

• tzw. rynek OTC

 Różnice pomiędzy usługą wykonania zlecenia a przyjęcia i przekazania zlecenia

Wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych może również polegać na

zawieraniu przez firmę inwestycyjną na własny rachunek umów kupna lub sprzedaży

instrumentów finansowych ze zleceniodawcą lub na przyjmowaniu zapisów na emitowane lub

wystawiane przez tę firmę inwestycyjną instrumenty finansowe.

Indywidualne usługi inwestycyjne
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 Doradztwo inwestycyjne

polega na przygotowywaniu, z inicjatywy firmy inwestycyjnej albo na wniosek klienta, oraz

przekazywaniu klientowi, pisemnej, ustnej lub w innej formie, w szczególności elektronicznej,

spełniającej wymóg trwałego nośnika, przygotowanej w oparciu o potrzeby i sytuację klienta

rekomendacji, dotyczącej nabycia lub zbycia jednego instrumentu finansowego lub większej

ich liczby, albo dokonania innej czynności wywołującej równoważne skutki, której

przedmiotem są instrumenty finansowe, albo rekomendacji dotyczącej powstrzymania się od

wykonania takiej czynności.

Firma inwestycyjna może świadczyć usługę doradztwa inwestycyjnego w sposób zależny lub

niezależny.

Indywidualne usługi inwestycyjne
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 Doradztwo inwestycyjne

 Rekomendacja 

jest przedstawiona jako odpowiednia dla tej osoby lub oparta na analizie jej indywidualnej 

sytuacji oraz skłania do podjęcia jednego z następujących kroków:

• zakupu, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykupu, przechowywania danego instrumentu 

finansowego bądź udzielenia gwarancji na taki instrument

• skorzystania lub nieskorzystania z praw wynikających z określonego instrumentu 

finansowego do zakupu, sprzedaży, subskrypcji, wymiany lub wykupu takiego instrumentu

 Różnice w stosunku do innych, w tym upublicznianych, analiz i rekomendacji 

Indywidualne usługi inwestycyjne
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 Zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba

instrumentów finansowych

polega na podejmowaniu i realizacji decyzji inwestycyjnych na rachunek klienta, w ramach

pozostawionych przez klienta do dyspozycji zarządzającego środków pieniężnych lub

instrumentów finansowych

 Strategie inwestycyjne

 Różnice w stosunku do zarządzania zbiorowego w ramach funduszy inwestycyjnych

Indywidualne usługi inwestycyjne
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 Oferowanie instrumentów finansowych

podejmowanie na rzecz emitenta papierów wartościowych, wystawcy instrumentu finansowego

lub sprzedającego instrument finansowy czynności prowadzących do nabycia przez inne

podmioty instrumentów finansowych, przez:

• prezentowanie, w dowolnej formie i w dowolny sposób, udostępnianych przez emitenta,

wystawcę lub sprzedającego, informacji o instrumentach finansowych i warunkach ich

nabycia, stanowiących wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych

instrumentów lub

• pośredniczenie w zbywaniu instrumentów finansowych nabywanych przez podmioty

w wyniku prezentowania informacji, o których mowa w pkt 1, lub

• prezentowanie indywidualnie oznaczonym adresatom, w dowolnej formie i w dowolny

sposób, udostępnianych przez emitenta, wystawcę lub sprzedającego informacji w celu:

o promowania, bezpośrednio lub pośrednio, nabycia instrumentów finansowych lub

o zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do nabycia instrumentów finansowych

Indywidualne usługi inwestycyjne
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 Przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie

rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych,

oraz prowadzenie rachunków pieniężnych

 Rachunek pieniężny

- rachunek prowadzony przez firmę inwestycyjną, na którym rejestrowane są środki

pieniężne powierzone przez klienta, służący dokonywaniu rozliczeń w następstwie

czynności mających za przedmiot instrumenty finansowe lub związanych z prawami

wynikającymi z instrumentów finansowych zapisanych w prowadzonych przez firmę

inwestycyjną rachunkach, rejestrach lub ewidencjach

Firma inwestycyjna deponuje środki pieniężne powierzone przez klientów firmie inwestycyjnej

w związku ze świadczeniem usług maklerskich w sposób umożliwiający wyodrębnienie tych

środków pieniężnych od własnych środków firmy inwestycyjnej oraz ustalenie wysokości

roszczeń klientów o zwrot tych środków pieniężnych
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 Przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie

rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych,

oraz prowadzenie rachunków pieniężnych

• W razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko firmie inwestycyjnej środki pieniężne

powierzone przez klientów firmie inwestycyjnej w związku ze świadczeniem przez nią usług

maklerskich nie podlegają zajęciu

• W razie ogłoszenia upadłości firmy inwestycyjnej środki pieniężne powierzone przez klientów firmie

inwestycyjnej w związku ze świadczeniem przez nią usług maklerskich podlegają wyłączeniu z masy

upadłości firmy inwestycyjnej

• Firma inwestycyjna nie może wykorzystywać na własny rachunek środków pieniężnych

powierzonych tej firmie inwestycyjnej przez klientów w związku ze świadczeniem przez nią usług

maklerskich, z wyjątkiem w przypadku gdy w celu wykonania zlecenia tego klienta jest niezbędne

ustanowienie przez firmę inwestycyjną odpowiedniego zabezpieczenia.
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 Przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie

rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych,

oraz prowadzenie rachunków pieniężnych

 Odsetki

Zasady oprocentowania środków pieniężnych powierzonych przez klienta firmie inwestycyjnej

w związku ze świadczeniem usług maklerskich określa umowa z klientem

Indywidualne usługi inwestycyjne
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 Zarządzanie produktowe (product governance)

Firma inwestycyjna, która emituje lub wystawia instrument finansowy, lub udziela innym

podmiotom porad w zakresie emitowania lub wystawiania instrumentu finansowego,

opracowuje, wdraża, stosuje oraz poddaje przeglądowi rozwiązania związane z procesem

emitowania lub wystawiania instrumentu finansowego, zapewniające, że instrument finansowy

oraz strategia dystrybucji będą odpowiednie dla grupy docelowej

 Grupa docelowa

- grupa nabywców instrumentu finansowego, z których potrzebami, cechami lub celami

instrument finansowy jest zgodny, niezależnie od sposobu nabycia lub objęcia przez nich tego

instrumentu

Obowiązki instytucji finansowych
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 Test odpowiedniości

Firma inwestycyjna świadcząca usługi maklerskie (przyjmowanie i przekazywanie zleceń,

wykonywanie zleceń oraz oferowanie instrumentów finansowych) uzyskuje od klienta lub

potencjalnego klienta adekwatne informacje dotyczące jego:

• wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania na rynku finansowym

w przypadku doradztwa inwestycyjnego oraz zarządzania portfelami, uzyskuje ponadto

informacje o:

• sytuacji finansowej, w tym zdolności do ponoszenia strat

• celów inwestycyjnych, w tym poziomu akceptowanego ryzyka

Celem uzyskiwania tych informacji jest analiza czy świadczone usługi będą dla danego klienta

odpowiednie.
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 „Zachęty”

Firma inwestycyjna, w związku ze świadczeniem usługi maklerskiej, nie może przyjmować ani 

przekazywać jakichkolwiek świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, ani jakichkolwiek 

świadczeń niepieniężnych, z wyłączeniem:

• świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyjmowanych od klienta lub od osoby 

działającej w jego imieniu oraz świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przekazywanych 

klientowi lub osobie działającej w jego imieniu

• świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyjmowanych lub przekazywanych osobie 

trzeciej, które są niezbędne do wykonywania danej usługi maklerskiej na rzecz klienta

• innych niż powyższe świadczeń pieniężnych i świadczeń niepieniężnych, przy spełnieniu 

określonych warunków

Obowiązki instytucji finansowych
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 „Zachęty”

Warunki przyjmowania innych świadczeń:

• są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości usługi maklerskiej

świadczonej przez firmę inwestycyjną na rzecz klienta

• ich przyjęcie lub przekazanie nie ma negatywnego wpływu na działanie przez firmę

inwestycyjną w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz

zgodnie z najlepiej pojętymi interesami jej klienta

• informacja o świadczeniach, w tym o ich istocie i wysokości, a w przypadku gdy wysokość

takich świadczeń nie może zostać oszacowana - o sposobie ustalania ich wysokości, została

przekazana klientowi lub potencjalnemu klientowi w sposób rzetelny, dokładny

i zrozumiały przed rozpoczęciem świadczenia danej usługi maklerskiej, przy czym warunek

ten uznaje się za spełniony również w przypadku przekazania klientowi lub potencjalnemu

klientowi informacji sporządzonej w formie ujednoliconej
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Korzystanie z usług inwestycyjnych w zależności 

od siedziby usługodawcy

 Zasady „paszportowania” podmiotów z UE

 Co należy rozumieć poprzez „prowadzenie działalności na terytorium Polski w sposób 

transgraniczny”? (swoboda inwestora, ograniczenie usługodawcy)

Podmioty krajowe Podmioty z UE
Podmioty 
z państw 
trzecich

http://www.knf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/


Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod 
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe 

materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       25

Weryfikacja uprawnień podmiotu

 Wyszukiwarka
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Weryfikacja uprawnień podmiotu

 Rejestry podmiotów
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Weryfikacja uprawnień podmiotu

 Lista ostrzeżeń publicznych

http://www.knf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/


Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod 
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe 

materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       28

Departament Firm Inwestycyjnych
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