
 

       
 

 

 

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 

 

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski skierował w środę 

do Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego przygotowany przez Urząd Komisji 

Nadzoru Finansowego projekt nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz 

niektórych innych ustaw. Celem postulowanej przez KNF zmiany jest wzmocnienie 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. 

 

Zakończenie przez UKNF prac nad projektem nowelizacji zbiegło się z przedstawieniem 

przez Najwyższą Izbę Kontroli informacji o wynikach kontroli „Ochrona nieprofesjonalnych 

uczestników rynku walutowego”. W ocenie NIK, z uwagi na transgraniczny i spekulacyjny 

charakter tego rynku, istniały i nadal istnieją znaczące luki w systemie ochrony i bardzo wysokie 

ryzyko, że jego uczestnicy poniosą straty finansowe. Projektowana nowelizacja wpisuje się  

w pozytywnie ocenione przez NIK aktywne i prowadzone w wielu obszarach działania KNF  

na rzecz ochrony nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego, jakie miały miejsce  

w ostatnich czterech latach, które były przedmiotem kontroli. Działania takie KNF podejmowała 

także w latach wcześniejszych. 

 

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 
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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 ustawy. Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem tego przepisu prowadzenie 

działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowym bez wymaganego zezwolenia  

lub upoważnienia zawartego w odrębnych przepisach albo przez podmiot nie będący do tego 

uprawnionym w inny sposób określony w ustawie, jest zagrożone sankcją w postaci kary 

grzywny w wysokości do 5 mln zł. UKNF w ramach przygotowanej nowelizacji 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 przestępstwa stypizowanego jako 

przestępstwo skutkowe, będzie mogło być ścigane każdorazowo, gdy w obszarze polskiej 

jurysdykcji karnej wystąpi skutek w postaci niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez 

pokrzywdzonego. 


