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Szanowna Pani Marszałek 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o zmianie ustawy o funduszach 
inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze 
nad rynkiem finansowym z projektami aktów 
wykonawczych. 

 
Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w 
tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 

 
 



Projekt 
 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW1) 

z dnia  
 

w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa 
w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także 

doradztwa inwestycyjnego 
 
 

Na podstawie art. 32a ust. 8 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 
(Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
1) tryb i warunki postępowania podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 

27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, w zakresie prowadzenia działalności 
pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy 
inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy 
inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach 
należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju innych niż państwo 
członkowskie lub państwo należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także 
doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów finansowych; 

2) warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia działalności, o której mowa w pkt 1, 
w tym funkcjonowania kontroli wewnętrznej. 

§ 2. 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych; 
2) ustawie o obrocie instrumentami finansowymi – rozumie się przez to ustawę z dnia 

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, 
poz. 1384, z późn. zm.3) ); 

3) podmiocie – rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy; 
4) funduszu – rozumie się przez to fundusz inwestycyjny otwarty, specjalistyczny 

fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz zagraniczny, fundusz inwestycyjny otwarty 
z siedzibą w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, fundusz inwestycyjny 
otwarty z siedzibą w państwach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju innych niż państwa członkowskie lub państwa należące do Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, w rozumieniu ustawy; 

5) doradztwie inwestycyjnym – rozumie się przez to nieodpłatne doradztwo 
inwestycyjne, o którym mowa w art. 32 ust. 2b ustawy; 

6) zleceniu – rozumie się przez to zlecenie nabycia lub odkupienia jednostek 
uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy, dyspozycję lub inne oświadczenia 
woli związane z uczestnictwem w funduszu; 
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7) kliencie – rozumie się przez to uczestnika funduszu oraz osobę fizyczną, osobę 
prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej: 

a) zainteresowaną nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub tytułów 
uczestnictwa funduszy lub 

b) która za pośrednictwem podmiotu przekazała zlecenie; 
8) kliencie profesjonalnym – rozumie się przez to klienta, który posiada doświadczenie 

i  wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak 
również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, który jest: 

a) bankiem krajowym, bankiem zagranicznym i instytucją kredytową, 
b) firmą inwestycyjną, 
c) krajowym zakładem ubezpieczeń lub zagranicznym zakładem ubezpieczeń, 

w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 11, poz. 66, z późn. zm.4)), prowadzącym działalność na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

d) funduszem inwestycyjnym, towarzystwem funduszy inwestycyjnych, funduszem 
zagranicznym, spółką zarządzającą lub inną instytucją wspólnego inwestowania, 

e) funduszem emerytalnym lub towarzystwem emerytalnym w rozumieniu ustawy 
z  dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, z późn. zm.5)), 

f) towarowym domem maklerskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. 
o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284, z późn. zm.6)), 

g) klientem zawierającym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na własny 
rachunek transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych 
instrumentów pochodnych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu 
zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach, lub działającym w tym celu na 
rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie 
zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych 
rynków, 

h) inną niż wskazane w lit. a – g instytucją finansową, 
i) inwestorem instytucjonalnym innym niż wskazany w lit. a – h, prowadzącym 

regulowaną działalność na rynku finansowym, 
j) klientem prowadzącym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność na 

warunkach równoważnych do działalności prowadzonej przez klientów wskazanych 
w lit. a – i, 

k) przedsiębiorcą spełniającym co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym 
równowartość kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego 
kursu euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez 
danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego: 
– suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 20 000 000 euro, 
– osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co 

najmniej 40 000 000 euro, 
– kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 

2 000 000 euro, 
l) jednostką administracji rządowej lub samorządowej, organem publicznym, który 

zarządza długiem publicznym, bankiem centralnym, Bankiem Światowym, 
Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem Centralnym, 
Europejskim Bankiem Inwestycyjnym lub inną organizacją międzynarodową 
pełniącą podobne funkcje, 
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m) innym inwestorem instytucjonalnym, którego głównym przedmiotem działalności 
jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym klientem zajmującym się 
sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych, 

n) klientem innym niż wskazani w lit. a – m, który na swój wniosek został przez 
podmiot uznany za klienta profesjonalnego na podstawie ust. 2; 

9) osobie powiązanej z podmiotem – rozumie się przez to: 
a) osobę wchodzącą w skład statutowych organów podmiotu; w przypadku działalności 

prowadzonej w formie spółki osobowej – również wspólnika lub 
komplementariusza, w przypadku spółki cywilnej – wspólnika spółki cywilnej, 

b) osobę pozostającą z podmiotem w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku 
prawnym o podobnym charakterze, 

c) podmiot należący do tej samej grupy kapitałowej. 
2. Podmiot, na pisemne żądanie klienta innego niż określony w ust. 1 pkt 7 lit. a – m 
i w zakresie określonym w takim żądaniu, może uznać go za klienta profesjonalnego pod 
warunkiem, że klient ten posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie 
właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego 
z tymi decyzjami. Podmiot przed uwzględnieniem żądania ustala wiedzę klienta o zasadach 
traktowania klientów profesjonalnych przy świadczeniu usług, których żądanie dotyczy. 

 
Rozdział 2 

Tryb i warunki prowadzenia przez podmiot działalności 
 

Oddział 1 
Promowanie świadczonych usług oraz kontakty z klientami 

 

§ 3. 1. Informacje kierowane przez podmiot do klientów i potencjalnych klientów, w tym 
informacje upowszechniane przez podmiot w celu reklamy lub promocji usług świadczonych 
przez podmiot, powinny być rzetelne, zrozumiałe i niewprowadzające w błąd. Informacje 
upowszechniane w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez podmiot oznaczane 
są w sposób niebudzący wątpliwości jako informacje upowszechniane w celu reklamy lub 
promocji usług. 
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, kierowane przez podmiot do klientów 
i   potencjalnych klientów albo rozpowszechniane w sposób umożliwiający klientom 
i potencjalnym klientom dotarcie do tych informacji, zawierają firmę lub nazwę podmiotu 
oraz przedstawione są w sposób zrozumiały dla osób, do których są kierowane. 
3. Informacje upowszechniane przez podmiot w celu reklamy lub promocji usług 
świadczonych przez podmiot nie mogą wykorzystywać nazwy żadnego organu nadzoru 
w  sposób, który wskazywałby lub sugerowałby, że taki organ nadzoru zatwierdził lub 
zaaprobował produkt lub usługę oferowaną przez podmiot. 
4. Informacje, o których mowa w ust. 1, nie mogą ukrywać, umniejszać ani przedstawiać 
w sposób niejasny istotnych elementów, stwierdzeń lub ostrzeżeń oraz nie mogą prezentować 
potencjalnych korzyści płynących z usługi lub instrumentu finansowego, o ile jednocześnie 
w sposób uczciwy i wyraźny nie wskazują istotnych zagrożeń, jakie związane są z daną 
usługą lub instrumentem finansowym. 
5. W przypadku gdy informacje, o których mowa w ust. 1, mogą stanowić podstawę do 
podjęcia przez klientów decyzji o skorzystaniu z danej usługi, powinny one zawierać taki 
zakres danych oraz zostać przedstawione w taki sposób, aby klienci mogli zrozumieć 
specyfikę danej usługi oraz instrumentu finansowego będącego przedmiotem danej usługi, 
a także ryzyko, jakie wiąże się z tym instrumentem finansowym. Informacje takie mogą być 
przekazywane w formie ujednoliconej i zawierają w szczególności dane dotyczące: 
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1) podmiotu oraz świadczonych przez niego usług; 
2) instrumentów finansowych będących przedmiotem usług świadczonych przez podmiot; 
3) kosztów i opłat związanych z usługami świadczonymi przez podmiot. 

6. Uznaje się, że podmiot przekazał klientowi dane, o których mowa w ust. 5 pkt 3, 
w przypadku dostarczenia przez podmiot klientowi lub potencjalnemu klientowi kluczowych 
informacji dla inwestorów funduszu inwestycyjnego lub funduszu zagranicznego, w zakresie, 
w jakim kluczowe informacje zawierają informacje wskazane w ust. 5 pkt 3. 

§ 4. 1. Podmiot przed przyjęciem zlecenia lub świadczeniem usługi doradztwa 
inwestycyjnego przekazuje klientom, przy użyciu trwałego nośnika informacji lub poprzez 
zamieszczenie na stronie internetowej tego podmiotu, szczegółowe informacje dotyczące 
podmiotu oraz usługi, która ma być świadczona. 
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, zawierają w szczególności: 

1) nazwę albo firmę podmiotu; 
2) dane pozwalające na bezpośredni kontakt klienta z podmiotem; 
3) sposoby komunikowania się klienta z podmiotem oraz sposoby przekazywania zleceń 

do podmiotu; 
4) oświadczenie o posiadaniu zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów 
uczestnictwa funduszy oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił podmiotowi 
zezwolenia; 

5) wskazanie podstawowych zasad świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu 
i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy; 

6) wskazanie podstawowych zasad wnoszenia i załatwiania przez podmiot skarg klientów 
składanych w związku ze świadczonymi usługami; 

7) wskazanie podstawowych zasad postępowania podmiotu w przypadku powstania 
konfliktu interesów oraz informacje, że na żądanie klienta zostaną mu przekazane 
szczegółowe informacje dotyczące tych zasad; 

8) wskazanie wszystkich kosztów i opłat związanych ze świadczonymi usługami 
pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów 
uczestnictwa funduszy. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 8, powinny zawierać: 
1) wskazanie łącznej kwoty, którą klient ma zapłacić, z wyszczególnieniem kosztów 

i opłat oraz wszelkich podatków związanych z daną usługą, a jeśli nie można określić 
dokładnej kwoty – podstawę jej obliczenia w taki sposób, aby klient mógł ją 
zweryfikować, przy czym prowizje pobierane przez podmiot w związku ze świadczoną 
usługą przedstawia się w rozbiciu na poszczególne pozycje; 

2) wskazanie waluty obcej i kosztów wymiany oraz przyjętych przez podmiot zasad 
ustalania kursów wymiany – w przypadku gdy kwota, o której mowa w pkt 1, lub jej 
część jest wyrażona w walucie obcej, oraz 

3) informacje o możliwości wystąpienia innych niż wskazane w pkt 1 kosztów i opłat, 
w  tym podatków, związanych z transakcjami zawartymi w związku z danym 
instrumentem finansowym lub usługą, którymi może być obciążony klient, a które nie 
są płatne za pośrednictwem podmiotu. 

4. Podmiot może przekazać klientowi informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, po przyjęciu 
zlecenia albo w trakcie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego, w przypadku gdy na 
wniosek klienta zlecenie zostało przyjęte, a usługa jest świadczona przy użyciu środków 
porozumiewania się na odległość, które uniemożliwiają przekazanie informacji określonych 
w ust. 1 i 2. 
5. Uznaje się, że podmiot przekazał klientowi informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 8, 
w przypadku dostarczenia klientowi przez podmiot kluczowych informacji dla inwestorów 



5 
 

funduszu inwestycyjnego lub funduszu zagranicznego, w jakim kluczowe informacje 
zawierają informacje wskazane w ust. 2 pkt 8. 
 

§ 5. W przypadku gdy podmiot jest zobowiązany do przekazywania informacji przy użyciu 
trwałego nośnika informacji, informacje te mogą być przekazywane na trwałym nośniku 
innym niż papier, pod warunkiem że: 

1) przekazywanie informacji w taki sposób jest uzasadnione ze względu na potrzeby 
świadczenia usługi; 

2) klient, mając wybór pomiędzy informacjami przekazywanymi w formie papierowej lub 
przy użyciu innego trwałego nośnika informacji, wskazuje wyraźnie na tę drugą 
możliwość. 

§ 6. W przypadku gdy podmiot przekazuje klientom informacje za pośrednictwem strony 
internetowej, a informacje takie nie są adresowane indywidualnie do klienta, warunkiem 
korzystania z takiej formy przekazywania informacji jest: 

1) wyraźna zgoda klienta na przekazywanie informacji w takiej formie; 
2) przekazanie klientowi powiadomienia w formie elektronicznej zawierającego adres 

strony internetowej podmiotu oraz wskazanie miejsca na tej stronie, gdzie można 
znaleźć informacje; 

3) aktualność informacji; 
4) dostępność informacji na stronie internetowej podmiotu tak długo, jak jest to niezbędne 

do tego, aby klient mógł się z nimi zapoznać. 

§ 7. 1. Podmiot udostępnia bezpłatnie kluczowe informacje dla inwestorów funduszu 
inwestycyjnego lub funduszu zagranicznego. Na żądanie klienta podmiot dostarcza bezpłatnie 
roczne i półroczne sprawozdanie finansowe oraz prospekt informacyjny funduszu 
inwestycyjnego lub funduszu zagranicznego wraz z aktualnymi informacjami o zmianach 
w tym prospekcie. 
2. W przypadku pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa funduszy 
inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub 
funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju innych niż państwo członkowskie lub państwo należące 
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego podmiot przedstawia informacje o ryzyku 
związanym z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa, które zawierają w szczególności: 

1) wskazanie ryzyka związanego z danym rodzajem tytułów uczestnictwa; 
2) wskazanie zmienności ceny danych tytułów uczestnictwa; 
3) wyeksponowanie cechy dużej zmienności wartości aktywów netto funduszu 

inwestycyjnego w przypadku, gdy będzie się on cechować lub cechuje się dużą 
zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowanie techniki 
zarządzania tym portfelem; 

4) jeżeli fundusz inwestycyjny lokuje większość aktywów w inne kategorie lokat niż 
papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego albo odzwierciedla skład 
indeksu papierów wartościowych, w informacjach o funduszu należy wyeksponować 
stwierdzenie wskazujące na tę cechę; 

5) wskazanie informacji o ryzyku walutowym, w przypadku gdy wpłata i wypłata środków 
następuje w walucie obcej lub gdy większość aktywów funduszu inwestycyjnego 
inwestowana jest za granicą. 

§ 8. W przypadku klientów profesjonalnych przepisów §3 ust. 5 i 6 oraz §4 nie stosuje się. 
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Oddział 2 
Warunki prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu 

jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy 
 

§ 9. 1. Podmiot opracowuje i wdraża regulamin wewnętrzny określający sposób i warunki 
prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek 
uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy. 
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności: 

1) sposób identyfikacji klientów; 
2) sposób postępowania w kontaktach z klientami osób pozostających z podmiotem 

w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze; 
3) sposób przekazywania klientom informacji dotyczących funduszy; 
4) wskazanie miejsc, w których podmiot będzie prowadził działalność w zakresie 

pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów 
uczestnictwa funduszy; 

5) sposób prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu 
jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy; 

6) tryb i warunki składania zleceń za pośrednictwem telefonu, telefaksu oraz innych 
urządzeń technicznych lub systemów teleinformatycznych, a także za pomocą 
informatycznych nośników danych, w szczególności sposób identyfikacji osób 
składających zlecenia; 

7) zasady świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego; 
8) tryb przekazywania przyjętych zleceń związanych z uczestnictwem w funduszach do 

podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 2a pkt 4 ustawy; 
9) terminy i sposób przekazywania przyjętych zleceń do podmiotów, o których mowa 

w art. 32 ust. 2a pkt 4 ustawy; 
10) zasady rozpatrywania skarg i reklamacji; 
11) sposób zapobiegania powstawaniu konfliktu interesów, a w przypadku zaistnienia 

takiego konfliktu – sposób zarządzania konfliktem; 
12) sposób wykonywania działalności przez osoby, o których mowa w art. 33 ust. 1 

ustawy, uwzględniający obowiązki ciążące na podmiocie w zakresie pośredniczenia 
w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy. 

3. Zasady, o których mowa w ust. 2 pkt 10, powinny zawierać: 
1) zasady prowadzenia rejestru skarg zawierającego informacje o wszystkich skargach na 

działalność tego podmiotu złożonych w ciągu danego roku kalendarzowego i sposobie 
ich rozpatrywania; 

2) zasady postępowania ze skargami na działalność podmiotu, w tym w szczególności tryb 
i termin ich rozpatrzenia; 

3) zasady postępowania ze skargami na działalność funduszu lub innych podmiotów 
działających na rzecz funduszu, w tym w szczególności termin i tryb przekazania skarg 
do odpowiedniego podmiotu. 

4. W zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 11, regulamin, o którym mowa w ust. 1, powinien 
określać w szczególności: 

1) okoliczności, które w odniesieniu do poszczególnych czynności z zakresu działalności 
polegającej na pośredniczeniu w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub 
tytułów uczestnictwa funduszy oraz doradztwie inwestycyjnym powodują lub mogą 
powodować powstanie konfliktu interesów związanego z istotnym ryzykiem naruszenia 
interesów klienta; 

2) środki i procedury zarządzania konfliktami interesów; 
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3) w zależności od rozmiaru i rodzaju prowadzonej przez podmiot działalności, środki 
i procedury zarządzania konfliktami interesów, o których mowa w §13, obejmujące 
wszystkie lub wybrane z wymienionych poniżej metod: 
a) zapobiegania przepływowi informacji pomiędzy osobami powiązanymi 

z  podmiotem, wykonującymi w ramach działalności prowadzonej przez podmiot 
poszczególne czynności, które mogą powodować powstanie konfliktu interesów, 
w przypadku gdy taki przepływ informacji może zaszkodzić interesom jednego lub 
kilku klientów, lub zapewniania nadzoru nad takim przepływem informacji, jeżeli 
jest on konieczny, 

b) zapewniania nadzoru nad osobami powiązanymi z podmiotem, wykonującymi 
w ramach swoich podstawowych zadań czynności na rzecz i w imieniu klientów, 
w ramach działalności prowadzonej przez podmiot, których interesy są sprzeczne 
z interesem klienta podmiotu lub które mogą reprezentować interesy sprzeczne 
z interesem klienta podmiotu, 

c) zapobiegania istnieniu bezpośredniej zależności wysokości wynagrodzenia osób 
powiązanych z podmiotem wykonujących określone czynności w ramach 
działalności prowadzonej przez podmiot, od wysokości wynagrodzenia lub zysków 
osiąganych przez osoby wykonujące czynności innego rodzaju, która powoduje lub 
mogłaby spowodować powstanie konfliktu interesów, 

d) zapobiegania możliwości wywierania niekorzystnego wpływu osób trzecich na 
sposób wykonywania przez osoby powiązane z podmiotem czynności związanych 
z   prowadzeniem przez podmiot działalności w zakresie przyjmowania 
i  przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa oraz tytułów 
uczestnictwa funduszy, 

e) zapobiegania przypadkom jednoczesnego lub następującego bezpośrednio po sobie 
wykonywania przez tę samą osobę powiązaną z podmiotem czynności związanych 
z  usługami świadczonymi przez dany podmiot, jeżeli mogłoby to wywrzeć 
niekorzystny wpływ na prawidłowe zarządzanie konfliktami interesów lub metody 
zapewniające nadzór nad takim sposobem wykonywania czynności, jeżeli jest on 
konieczny. 

§ 10. 1. Podmiot przed przyjęciem zlecenia nabycia uzyskuje od klienta informacje dotyczące 
jego wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji, właściwe dla określonego rodzaju 
oferowanego lub wymaganego produktu lub usługi, niezbędne do dokonania oceny, czy 
przewidziana usługa lub produkt są odpowiednie dla klienta. 
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, dotyczą: 

1) specyfiki inwestowania w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa oraz ryzyka 
związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe; 

2) charakteru, wielkości i częstości transakcji instrumentami finansowymi dokonywanych 
przez klienta oraz okresu, w którym były dokonywane; 

3) poziomu wykształcenia, wykonywanego obecnie zawodu lub wykonywanego 
poprzednio, jeśli jest to istotne dla dokonania oceny. 

3. W przypadku gdy na podstawie informacji uzyskanych od klienta podmiot oceni, że dany 
instrument finansowy lub usługa są nieodpowiednie dla klienta, informuje o tym klienta. 
4. W przypadku gdy klient nie przedstawia informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, lub jeżeli 
przedstawia informacje niewystarczające, podmiot informuje klienta, że klient uniemożliwia 
mu dokonanie oceny, czy przewidziana usługa lub instrument finansowy są dla klienta 
odpowiednie. 
5. Podmiot nie może zachęcać klienta do nieprzedstawiania informacji, o których mowa 
w ust. 1. 
6. Przepisy ust. 1 – 5 nie mają zastosowania w przypadku, gdy: 
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1) spełnione zostały łącznie następujące warunki: 
a) przedmiotem zlecenia nabycia będą wyłącznie jednostki uczestnictwa funduszu 

inwestycyjnego otwartego lub tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego, 
b) zlecenie nabycia jest złożone z wyłącznej inicjatywy klienta, 
c) przed przyjęciem zlecenia nabycia klient został poinformowany przez podmiot 

o możliwości dokonania przez niego oceny, czy dane instrumenty finansowe lub 
usługa są odpowiednie dla klienta, albo 

2) przyjęcie zlecenia poprzedzone było czynnościami, o których mowa w § 26, oraz 
uzyskane przez podmiot informacje od klienta w związku ze świadczeniem usługi 
doradztwa inwestycyjnego pozostają aktualne. 

7. Do zlecenia nabycia złożonego przez klienta profesjonalnego podmiot może nie stosować 
przepisów ust. 1 – 6 w przypadku, gdy uzna, że klient profesjonalny w odniesieniu do 
jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa i świadczonych usług posiada niezbędne 
doświadczenie i wiedzę pozwalające na zrozumienie i dokonanie oceny ryzyka związanego 
z jednostkami uczestnictwa, tytułami uczestnictwa i świadczonymi usługami. 

§ 11. 1. Podmiot, dokonując oceny, czy usługa jest odpowiednia dla danego klienta lub 
potencjalnego klienta, opiera się na informacjach przekazanych przez klienta lub 
potencjalnego klienta, o ile nie istnieją obiektywne podstawy dla uznania, że informacje te są 
nieaktualne, nierzetelne lub niepełne. 
2. Podmiot, może dokonać oceny, o której mowa w § 10, na podstawie informacji 
dotyczących klienta lub potencjalnego klienta, otrzymywanych od towarzystwa, firmy 
inwestycyjnej, zagranicznej firmy inwestycyjnej lub banku prowadzącego działalność, 
o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, iż 
informacje te są aktualne, rzetelne i pełne.  

§ 12. Podmiot powinien terminowo przekazywać zlecenia przyjęte od klientów. Termin 
przekazywania zleceń określa się w regulaminie wewnętrznym, o którym mowa w § 9 ust. 1. 
 

Oddział 3 
Zapobieganie powstawaniu konfliktu interesów 

§ 13. 1. Wewnętrzna struktura organizacyjna podmiotu powinna zapobiegać powstawaniu 
konfliktów interesów, a w przypadku powstania takiego konfliktu – umożliwić ochronę 
interesów klienta przed szkodliwym wpływem konfliktu. 
2. Przez konflikt interesów rozumie się znane podmiotowi okoliczności mogące doprowadzić 
do powstania sprzeczności między interesem podmiotu, osoby powiązanej z podmiotem 
i obowiązkiem działania przez ten podmiot w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej 
pojętego interesu klienta tego podmiotu, jak również znane podmiotowi okoliczności mogące 
doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku klientów tego podmiotu. 
3. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy: 

1) podmiot lub osoba powiązana z podmiotem może uzyskać korzyść lub uniknąć straty 
wskutek poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez co najmniej jednego klienta 
tego podmiotu; 

2) podmiot lub osoba powiązana z podmiotem posiada powody natury finansowej lub 
innej, aby preferować klienta lub grupę klientów w stosunku do innego klienta lub 
grupy klientów tego podmiotu; 

3) podmiot lub osoba powiązana z podmiotem ma interes rozbieżny z interesem klienta 
w określonym wyniku usługi świadczonej na rzecz klienta; 

4) podmiot lub osoba powiązana z podmiotem prowadzi taką samą działalność jak 
działalność prowadzona przez klienta; 
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5) podmiot lub osoba powiązana z podmiotem otrzyma od osoby innej niż klient korzyść 
majątkową, inną niż standardowe prowizje i opłaty, w związku z usługą świadczoną na 
rzecz klienta. 

4. W przypadku podmiotu, który wchodzi w skład grupy kapitałowej, regulamin określający 
sposób i warunki prowadzenia działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń, 
w części dotyczącej zarządzania konfliktami interesów, powinien uwzględniać także 
wszystkie czynniki mogące powodować powstanie konfliktu interesów, o których podmiot 
wie lub powinien wiedzieć, a które wynikają ze struktury organizacyjnej oraz rodzaju 
działalności innych członków tej grupy kapitałowej. 
5. Środki i procedury zarządzania konfliktami interesów powinny zapewnić osobom 
powiązanym z podmiotem, zaangażowanym w wykonywanie przez podmiot czynności 
w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów 
uczestnictwa funduszy oraz doradztwa inwestycyjnego, niezależność wykonywania tych 
czynności, z uwzględnieniem zakresu i rodzaju działalności prowadzonej przez podmiot, 
podmioty z grupy kapitałowej, do której należy podmiot, oraz możliwego stopnia naruszenia 
interesów klientów. 

§ 14. 1. Podmiot przed przyjęciem zlecenia informuje klienta, przy użyciu trwałego nośnika 
informacji, o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem usług 
w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów 
uczestnictwa funduszy oraz doradztwa inwestycyjnego, o ile organizacja oraz regulacje 
wewnętrzne podmiotu nie zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie 
dojdzie do naruszenia interesu klienta. 
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać dane pozwalające klientowi na 
podjęcie świadomej decyzji co do złożenia zlecenia podmiotowi. 
 

Oddział 4 
Warunki organizacyjne i techniczne 

§ 15. 1. Podmiot opracowuje i wdraża system kontroli wewnętrznej służący zapobieganiu 
przypadkom działania niezgodnego z prawem, regulaminami i procedurami wewnętrznymi 
przyjętymi przez ten podmiot. 
2. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest zapewnienie zgodności działalności podmiotu 
oraz osób działających na jego rzecz z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulaminami 
i procedurami wewnętrznymi obowiązującymi w podmiocie. 
3. Podmiot wyznacza, spośród osób zatrudnionych, osobę odpowiedzialną za 
przeprowadzanie kontroli w zakresie działalności polegającej na przyjmowaniu 
i przekazywaniu zleceń. 
4. Osoba, o której mowa w ust. 3, w szczególności: 

1) sprawuje nadzór nad działalnością podmiotu oraz osób w nim zatrudnionych pod kątem 
zgodności z przepisami prawa, regulaminami i procedurami przyjętymi przez podmiot 
w toku prowadzonej działalności; 

2) przeprowadza kontrole działalności podmiotu oraz osób w nim zatrudnionych pod 
kątem zgodności z przepisami prawa, regulaminami i procedurami przyjętymi przez 
podmiot w toku prowadzonej działalności; 

3) sprawuje nadzór nad przepływem informacji poufnych i informacji stanowiących 
tajemnicę zawodową; 

4) doradza oraz na bieżąco pomaga osobom wykonującym czynności, w ramach 
prowadzonej przez podmiot działalności, w wypełnianiu przez te osoby obowiązków 
zgodnie z przepisami prawa oraz innymi procedurami regulującymi prowadzenie przez 
podmiot działalności; 
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5) prowadzi rejestr pełnomocnictw udzielonych zgodnie z art. 34 ustawy; 
6) sprawuje nadzór nad rozpatrywaniem skarg i wniosków; 
7) dokumentuje wyniki przeprowadzonej kontroli i przedstawia je właściwym organom 

podmiotu. 
5. Osoba, o której mowa w ust. 3, nie rzadziej niż raz do roku sporządza pisemny raport 
z  funkcjonowania działalności podmiotu. Raport powinien zawierać, w szczególności, 
wskazanie nieprawidłowości ujawnionych w danym roku kalendarzowym oraz wskazanie 
środków podejmowanych w przypadkach zaistnienia nieprawidłowości. 
6. Zasady przeprowadzania kontroli wewnętrznych określa regulamin kontroli wewnętrznej. 
7. Regulamin, o którym mowa w ust. 6, powinien określać w szczególności: 

1) szczegółowe zasady przeprowadzania kontroli wewnętrznych; 
2) zakres i cel przeprowadzania kontroli wewnętrznych; 
3) częstość przeprowadzania kontroli wewnętrznych; 
4) wskazanie zakresu obowiązków osoby przeprowadzającej kontrolę; 
5) szczegółowe zasady dokumentowania wyników kontroli i przedstawiania ich 

odpowiednim organom podmiotu; 
6) zasady postępowania w przypadku ujawnienia podczas kontroli nieprawidłowości 

w funkcjonowaniu podmiotu oraz osób z nim powiązanych. 

§ 16. 1. Podmiot przeprowadza szkolenia członków organów podmiotu, pracowników 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz osób fizycznych pozostających z podmiotem 
w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, w zakresie 
procedur związanych z pośrednictwem w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa 
lub tytułów uczestnictwa funduszy, przed podjęciem przez te osoby pełnienia funkcji lub 
wykonywania czynności w zakresie pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek 
uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy. 
2. Podmiot gromadzi informacje o przeprowadzonych szkoleniach, w szczególności 
dotyczące terminów szkoleń, zakresu szkoleń oraz uczestników poszczególnych szkoleń. 
3. Podmiot prowadzi książkę procedur zawierającą wszystkie procedury związane 
z prowadzoną działalnością, obowiązujące w tym podmiocie. 
4. Podmiot regularnie weryfikuje stosowane systemy oraz wdrożone regulaminy i procedury 
wewnętrzne pod kątem ich prawidłowości i skuteczności w wypełnianiu przez podmiot 
obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz podejmuje działania mające na celu 
eliminację wszelkich nieprawidłowości. 

§ 17. 1. Podmiot prowadzi dziennik kontroli wewnętrznych zawierający dane dotyczące 
kontroli przeprowadzanych w podmiocie w danym roku kalendarzowym. 
2. W dzienniku kontroli, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się następujące dane: 

1) zakres kontroli; 
2) datę rozpoczęcia kontroli; 
3) datę zakończenia kontroli; 
4) wnioski z kontroli lub zalecenia pokontrolne. 

§ 18. 1. Podmiot opracowuje i wdraża procedurę zapobiegającą ujawnieniu lub wykorzystaniu 
informacji stanowiących tajemnicę zawodową w celu zapobieżenia wykorzystywaniu lub 
ujawnianiu posiadanych informacji przez osoby kierujące działalnością podmiotu oraz osoby 
uczestniczące w świadczeniu usług lub mające dostęp do informacji stanowiących tajemnicę 
zawodową. 
2. Procedura, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 

1) wskazanie kręgu osób objętych zgodnie z ustawą obowiązkiem zachowania tajemnicy 
zawodowej oraz wyraźny zakaz ujawniania danych informacji przez te osoby; 
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2) wskazanie wyjątków od zakazu przekazywania informacji stanowiących tajemnicę 
zawodową; 

3) techniczno-organizacyjne zasady postępowania z dokumentami zawierającymi 
informacje stanowiące tajemnicę zawodową; 

4) sposób i tryb przeprowadzania kontroli w zakresie obowiązku przestrzegania 
zachowania tajemnicy zawodowej. 

§ 19. 1. Systemy teleinformatyczne podmiotu powinny być zabezpieczone w taki sposób, aby 
uniemożliwić nieuprawniony dostęp do danych przetwarzanych przez te systemy. 
2. Podmiot wprowadza zabezpieczenia urządzeń uniemożliwiające nieuprawniony dostęp do 
systemów teleinformatycznych i przetwarzania danych. 
3. Podmiot opracowuje i wdraża wewnętrzne procedury regulujące dostęp do systemów 
teleinformatycznych oraz kontrolę tego dostępu, zapewniające możliwość odtworzenia 
historii dostępu wraz z historią modyfikacji i przetwarzania danych. 
4. Urządzenia i systemy teleinformatyczne podmiotu powinny być zabezpieczone przed utratą 
danych spowodowaną awarią zasilania, innymi awariami lub zakłóceniami oraz innymi 
zdarzeniami losowymi. W celu zapewnienia ciągłości obsługi i pracy systemów 
teleinformatycznych podmiot, przynajmniej raz dziennie, tworzy kopię bazy danych lub 
stosuje inne środki techniczne umożliwiające odtworzenie danych oraz podjęcie pracy 
systemów teleinformatycznych w sytuacji awarii, utraty części lub całości danych 
w podstawowych bazach danych. 

§ 20. 1. Podmiot przyjmujący zlecenia klientów przekazywane za pomocą telefonu, telefaksu 
oraz innych urządzeń technicznych lub systemów teleinformatycznych, a także za pomocą 
informatycznych nośników danych zapewnia: 

1) poufność składanych zleceń, a w szczególności zabezpieczenie ich przed odsłuchaniem 
lub odczytaniem przez osoby nieuprawnione; 

2) integralność składanych zleceń, a w szczególności zabezpieczenie ich przed 
modyfikacją lub usunięciem przez osoby nieuprawnione; 

3) zabezpieczenie przed możliwością ich składania przez osoby nieuprawnione, 
w szczególności przez ustalenie odrębnego identyfikatora lub hasła dla każdego klienta; 

4) rejestrację daty i czasu otrzymania zlecenia; 
5) możliwość potwierdzenia klientowi faktu złożenia zlecenia – z wyłączeniem zleceń 

składanych za pośrednictwem telefonu. 
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, dokłada należytej staranności w celu zapewnienia 
sprawnej obsługi klientów w zakresie przyjmowania zleceń przekazywanych za pomocą 
telefonu, telefaksu oraz innych urządzeń technicznych lub systemów teleinformatycznych, 
a także za pomocą informatycznych nośników danych. 
3. Podmiot może przyjmować zlecenia składane za pomocą telefonu, telefaksu oraz innych 
urządzeń technicznych lub systemów teleinformatycznych, a także za pomocą 
informatycznych nośników danych po uprzedniej, zgodnej z zasadami ustalonymi między tym 
podmiotem a klientem identyfikacji osoby składającej zlecenie. 

§ 21. 1. Miejsca, w których prowadzona jest działalność, powinny posiadać urządzenia 
telekomunikacyjne umożliwiające stały i bezpośredni kontakt z centralą podmiotu, a także 
zapewniające sprawną obsługę klientów. 
2. Pomieszczenie, w którym prowadzona jest działalność, powinno mieć wyodrębnione 
miejsce umożliwiające klientom złożenie odpowiedniego zlecenia z zachowaniem poufności. 
3. Pomieszczenia, w których jest prowadzona działalność w zakresie pośrednictwa 
w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy, 
powinny być zabezpieczone przed niekontrolowanym dostępem osób nieuprawnionych. 
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§ 22. Podmiot prowadzi rejestr wszystkich złożonych przez klientów zleceń w danym roku 
kalendarzowym. 

§ 23. 1. Podmiot prowadzi rejestr umów podpisywanych z poszczególnymi funduszami 
inwestycyjnymi, funduszami zagranicznymi lub towarzystwami. 
2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać: 

1) datę podpisania umowy; 
2) wskazanie funduszy, których jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa będą 

dystrybuowane w ramach podpisanej umowy. 

§ 24. 1. Podmiot przechowuje i archiwizuje dokumenty związane z prowadzeniem 
działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub 
tytułów uczestnictwa funduszy oraz doradztwa inwestycyjnego, w szczególności: 

1) formularze złożonych przez klientów zleceń; 
2) dokumenty zawierające oświadczenia woli oraz inne dokumenty uzyskane stosownie do 

§10 ust. 1 oraz § 26 ust. 1, dotyczące wiedzy i doświadczenia klienta; 
3) dokumenty udzielonych pełnomocnictw; 
4) kopie sporządzanych przez podmiot dokumentów, które są przekazywane wraz 

z przyjętym zleceniem lub innym oświadczeniem woli do podmiotu prowadzącego 
rejestr uczestników funduszy inwestycyjnych; 

5) inne niż wskazane w pkt 1 – 4 dokumenty związane z prowadzeniem przez podmiot 
działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek 
uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny być przechowywane oddzielnie od innych 
dokumentów i akt gromadzonych przez podmiot w związku z wykonywaną przez niego 
działalnością inną niż określona w ust. 1. 
3. Przechowywanie i archiwizowanie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również: 

1) zleceń oraz innych oświadczeń woli przyjętych za pośrednictwem telefonu, telefaksu 
oraz innych urządzeń technicznych lub systemów teleinformatycznych, a także za 
pomocą informatycznych nośników danych; 

2) informacji przekazywanych lub otrzymywanych przez podmiot za pośrednictwem 
telefonu, telefaksu oraz innych urządzeń technicznych lub systemów 
teleinformatycznych, a także za pomocą informatycznych nośników danych; 

3) dokumentów sporządzonych lub otrzymanych przez podmiot za pomocą 
informatycznych nośników danych. 

4. Zasady archiwizacji dokumentów związanych z działalnością podmiotu określa regulamin 
przechowywania i archiwizacji dokumentów. 
5. Regulamin, o którym mowa w ust. 4, określa w szczególności: 

1) rodzaj przechowywanych dokumentów; 
2) sposób przechowywania dokumentów i innych nośników informacji; 
3) sposób zabezpieczenia zarchiwizowanych dokumentów i innych nośników informacji 

przed nieuprawnionym dostępem; 
4) sposób sprawowania nadzoru nad prawidłowością gromadzenia i archiwizacji 

dokumentów i innych nośników informacji; 
5) okres przechowywania zarchiwizowanych dokumentów i innych nośników informacji; 
6) wskazanie osoby odpowiedzialnej za gromadzenie i przechowywanie dokumentów 

i innych nośników informacji. 
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, powinny być przechowywane na nośnikach 
informacji o charakterze trwałym, umożliwiającym odczytanie treści informacji zawartych na 
tych dokumentach przez cały okres ich przechowywania. 



13 
 

7. Dokumenty oraz inne nośniki informacji zawierające dane, które podmiot przechowuje 
i archiwizuje, powinny być przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób 
nieuprawnionych oraz umożliwiający kontrolę dostępu do nich, zapewniającą możliwość 
odtworzenia historii dostępu wraz z historią modyfikacji i przetwarzania danych. 
8. Podmiot zapewnia należyte zabezpieczenie pomieszczeń, w których prowadzone jest 
archiwum, oraz prowadzenie ewidencji osób korzystających z archiwum, a także wyznacza 
osobę odpowiedzialną za prowadzenie archiwum. 
 

Rozdział 3 
Świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego 

§ 25. 1. Świadcząc usługę doradztwa inwestycyjnego, podmiot przygotowuje i przekazuje 
klientowi pisemną lub ustną rekomendację, przygotowaną w oparciu o potrzeby i sytuację 
klienta, dotyczącą nabycia, zbycia lub innych zleceń związanych z uczestnictwem w funduszu 
określonych jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy lub powstrzymania się 
od nabycia, zbycia lub innych zleceń dotyczących tych instrumentów finansowych. 
2. Zasady świadczenia przez podmiot usług doradztwa inwestycyjnego zamieszczone są 
w regulaminie wewnętrznym, o którym mowa w §9 ust. 1. 

§ 26. 1. Podmiot świadczący usługę doradztwa inwestycyjnego, każdorazowo przed 
świadczeniem tej usługi, uzyskuje od klienta informacje niezbędne do ustalenia, czy przy 
należytym uwzględnieniu charakteru i zakresu świadczonej usługi rekomendowane nabycie, 
zbycie lub inne zlecenie związane z uczestnictwem w funduszu lub powstrzymanie się od 
nabycia, zbycia lub innych zleceń związanych z uczestnictwem w funduszu: 

1) realizuje cele inwestycyjne danego klienta; 
2) nie jest związane z ryzykiem, którego poziom przekraczałby możliwości inwestycyjne 

klienta; 
3) ma charakter pozwalający na jej zrozumienie i dokonanie oceny ryzyka z nią 

związanego przez klienta, biorąc pod uwagę posiadane przez niego doświadczenie 
i wiedzę; 

4) uwzględnia sytuację finansową klienta. 
2. Informacje dotyczące celów inwestycyjnych klienta muszą, stosownie do jego potrzeb, 
zawierać informacje na temat długości okresu, w którym klient chciałby prowadzić 
inwestycje, jego preferencji co do poziomu ryzyka, profilu ryzyka oraz celu inwestycji. 
3. Informacje dotyczące sytuacji finansowej klienta muszą, stosownie do jego potrzeb, 
zawierać wskazanie źródła i wysokości stałych dochodów, posiadanych aktywów, w tym 
aktywów płynnych, inwestycji, nieruchomości oraz stałych zobowiązań finansowych. 
4. W przypadku gdy klient nie przedstawia informacji, o których mowa w ust. 1, lub jeżeli 
przedstawia informacje niewystarczające, podmiot informuje klienta, że klient uniemożliwia 
mu dokonanie oceny, czy przewidziana usługa lub instrument finansowy są dla niego 
odpowiednie. 
5. Do świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego na rzecz klienta profesjonalnego podmiot 
może nie stosować przepisów ust. 1 – 4, w przypadku gdy uzna, że klient profesjonalny 
w odniesieniu do jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa i świadczonych usług posiada 
niezbędne doświadczenie i wiedzę pozwalające na zrozumienie i dokonanie oceny ryzyka 
związanego z jednostkami uczestnictwa, tytułami uczestnictwa i świadczonymi usługami oraz 
że klient profesjonalny jest w stanie ponieść związane ze świadczonymi usługami ryzyko 
inwestycyjne zgodne z jego celami inwestycyjnymi. 

§ 27. Podmiot nie może zachęcać klienta do nieprzedstawiania informacji, o których mowa 
w § 26. 
 



14 
 

Rozdział 4 
Przepisy końcowe 

§ 28. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie 
postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu 
i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa (Dz. U. Nr 62, poz. 507). 

§ 29. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 

MINISTER FINANSÓW 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
______ 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i poz. 1538 
i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, 2009 r. Nr 18, 
poz. 97, Nr 42, poz. 341 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 1540, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182 
poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234 poz. 1389 i 1391. 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 234 poz. 1391. 
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. Nr 205, poz. 1210. 
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 75 poz. 398, Nr 187 poz. 1111 

i Nr 232 poz. 1378. 
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 94 poz. 551. 
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UZASADNIENIE 
 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 32a ust. 8 z dnia 
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) (dalej 
„ustawa”), zmienionego ustawą z dnia … o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych 
(Dz. U. poz. ………) (dalej „ustawa zmieniająca”). 

Projekt rozporządzenia określa tryb i warunki postępowania podmiotów, o których mowa 
w art. 32 ust. 2 ustawy w zakresie prowadzenia działalności pośrednictwa w zbywaniu 
i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa 
funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach 
należących do EEA oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach 
należących do OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA, 
a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów, w tym określa 
pojęcie konfliktu interesów i sposób postępowania podmiotu w zakresie konfliktów 
interesów, a także warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia działalności przez te 
podmioty, w tym funkcjonowania kontroli wewnętrznej. 

W ustawie nowelizującej przyjęto, iż przepisy szczegółowe dotyczące wszystkich obszarów 
działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych, w tym pośrednictwo w zbywaniu 
jednostek uczestnictwa otartych funduszy inwestycyjnych, zostaną uregulowane w jednym 
akcie wykonawczym wydanym na podstawie art. 48a znowelizowanej ustawy. Mając to na 
uwadze, projektowane rozporządzenie, co do zasady odzwierciedla przepisy obowiązującego 
obecnie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania 
podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu 
jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa (Dz. U. Nr 62, poz. 507), z pominięciem 
przepisów odnoszących się do towarzystw funduszy inwestycyjnych. 

W niniejszym projekcie zostały utrzymane wszystkie sposoby i warunki prowadzenia 
działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń przez podmioty, o których 
mowa w art. 32 ust. 2 ustawy, zastępując jedynie obowiązek udostępniania skrótów 
prospektów informacyjnych dystrybuowanych funduszy obowiązkiem udostępniania 
dokumentu kluczowych informacji dla inwestorów, co stanowi dostosowanie do przepisów 
znowelizowanej ustawy. 

Projekt nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących 
sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 
(rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 
poz. 2039, z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt zostanie zamieszczony 
w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji oraz Ministerstwa 
Finansów. 

W związku z art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) należy podnieść, że projektodawca nie przewiduje, aby 
projektowane przepisy miały wpływ na sektor finansów publicznych, w tym na zwiększenie 
wydatków lub zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 
 
1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 

Projektowane rozporządzenie może oddziaływać podmioty, o których mowa w art. 32 
ust. 2 ustawy. 

 
2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie przesłany w ramach konsultacji społecznych do: Izby 
Zarządzających Funduszami i Aktywami, Izby Domów Maklerskich, Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A., BondSpot S.A., Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych S.A., Związku Maklerów i Doradców, Izby Domów Maklerskich, 
Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Związku Banków Polskich, Krajowej Rady 
Banków Depozytariuszy oraz Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. 

 
3. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje kosztów lub obciążeń w sektorze 
finansów publicznych (w tym nie wpłynie na budżet państwa i budżety jednostek 
samorządu terytorialnego), w szczególności nie będzie skutkować zwiększeniem 
wydatków lub zmniejszeniem dochodów jednostek sektora finansów publicznych. 

 
4. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 
 
5. Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, 

w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Proponowane zmiany nie powinny rodzić dodatkowych kosztów dla funduszy 
inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów, o których mowa 
w art. 32 ust. 2 ustawy.  

 
6. Wpływ aktu normatywnego na sytuację i rozwój regionalny 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 
 
7. Wskazanie źródeł finansowania 

Projektowane rozporządzenie nie pociąga za sobą obciążeń dla budżetu państwa oraz 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

 
8. Opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19/08/EP 



 
 

Projekt  

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW1) 

z dnia  

w sprawie określenia sposobu postępowania towarzystw funduszy inwestycyjnych 
i warunków jakie muszą one spełniać w celu zapewnienia ochrony interesów uczestników 
funduszy inwestycyjnych lub zbiorczych portfeli papierów wartościowych oraz klientów, 
dla których towarzystwo wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania 

portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych 
oraz dla zapewnienia prowadzenia przez towarzystwo stabilnej działalności2) 

 

Na podstawie art. 48a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 
Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1  

Przepisy ogólne 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
1) sposób, warunki i szczegółowy zakres działania systemu kontroli wewnętrznej, w tym 

systemu nadzoru zgodności działalności z prawem, systemu zarządzania ryzykiem oraz 
systemu audytu wewnętrznego w towarzystwie; 

2) sposób prowadzenia ewidencji transakcji zawartych przez fundusze inwestycyjne oraz 
transakcji zawartych na rachunek własny towarzystwa lub rachunek własny towarzystwa 
prowadzony dla zbiorczego portfela papierów wartościowych, a także ewidencji zleceń 
składanych przez uczestników funduszy inwestycyjnych; 

3) pojęcie konfliktu interesów oraz szczegółowe wymagania dotyczące postępowania 
w zakresie konfliktów interesów, w tym zawierania transakcji przez pracowników, członków 
zarządu oraz rady nadzorczej towarzystwa albo przez inne osoby fizyczne pozostające 
z towarzystwem w stosunku zlecenia albo innym stosunku o podobnym charakterze, które 
mają dostęp do informacji dotyczących obecnych i planowanych lokat funduszy 
inwestycyjnych oraz aktywów nabywanych do portfeli klientów, dla których towarzystwo 
wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami, w skład których 
wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych; 

4) sposób dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych oraz 
przechowywania i archiwizowania dokumentów i innych nośników informacji związanych 
z działalnością funduszy inwestycyjnych i towarzystwa; 

5) szczegółowe wymagania w zakresie działania towarzystwa w najlepiej pojętym interesie 
funduszu inwestycyjnego oraz uczestników funduszu inwestycyjnego, w tym w zakresie 
wykonywania decyzji inwestycyjnych w zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi funduszy 
inwestycyjnych oraz w zakresie składania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 
finansowych łącznie dla różnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo 
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oraz łącznie z innymi zleceniami składanymi przez towarzystwo, oraz przeprowadzania 
analiz przy doborze lokat funduszu inwestycyjnego; 

6) tryb i warunki postępowania towarzystwa w zakresie zarządzania portfelami, w skład 
których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz doradztwa 
inwestycyjnego, w tym w zakresie świadczenia usług, promowania świadczonych usług oraz 
kontaktów z klientami; 

7) tryb i warunki postępowania towarzystwa w zakresie prowadzenia działalności pośrednictwa 
w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytułów 
uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą 
w państwach należących do EEA oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą 
w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące 
do EEA oraz doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów finansowych, 
w tym w zakresie świadczenia usług, promowania świadczonych usług oraz kontaktów 
z klientami; 

8) warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia przez towarzystwo działalności, o której 
mowa w art. 48 ust. 2a ustawy. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 
 1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych; 
 2) ustawie o obrocie instrumentami finansowymi – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. 
zm.4)); 

 3) ustawie o rachunkowości – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.5)); 

 4) osobach obowiązanych – rozumie się przez to osoby, o których mowa w art. 48 ust. 2 
ustawy; 

 5) osobach powiązanych – rozumie się przez to osoby obowiązane, a także małżonka osoby 
obowiązanej, dziecko osoby obowiązanej pozostające na jej utrzymaniu, osobę związaną 
z osobą obowiązaną z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, osobę będącą krewną lub 
powinowatą osoby obowiązanej pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym 
przez okres co najmniej roku przed datą zawarcia transakcji lub inną osobę pozostającą 
z osobą obowiązaną w stosunkach powodujących, że ta osoba obowiązana ma istotny interes 
w zawarciu danej transakcji na rzecz tej innej osoby, z wyłączeniem normalnych opłat 
i prowizji należnych z tytułu zawarcia transakcji; 

 6) informacji poufnej – rozumie się przez to informację poufną, o której mowa w art. 154 
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

 7) zarządzającym – rozumie się przez to osobę fizyczną podejmującą decyzje inwestycyjne na 
rachunek funduszu lub zbiorczego portfela papierów wartościowych lub zarządzającą 
portfelem instrumentów finansowych; 

 8) podmiocie zarządzającym – rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 46 ustawy, 
któremu towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego 
częścią; 

 9) zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych – rozumie się przez to 
zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych, o którym mowa w dziale IX 
ustawy; 

10) transakcji własnej – rozumie się przez to transakcję, której przedmiotem są instrumenty 
finansowe, zawieraną przez osobę obowiązaną lub na jej rachunek, pod warunkiem że: 
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a) zawarcie tej transakcji wykracza poza normalny tryb wykonywania przez tę osobę 
czynności w ramach jej zatrudnienia lub obowiązków wynikających z działalności 
prowadzonej przez towarzystwo albo 

b) transakcja zawierana jest na rachunek tej osoby obowiązanej lub: 
– małżonka osoby obowiązanej, 
– dziecka osoby obowiązanej pozostającego na jej utrzymaniu, 
– osoby związanej z osobą obowiązaną z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 
– osoby będącej krewną lub powinowatą osoby obowiązanej pozostającej z nią we 

wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku przed datą zawarcia 
transakcji lub 

– innej osoby pozostającej z osobą obowiązaną w stosunkach powodujących, że ta osoba 
obowiązana ma istotny interes w zawarciu danej transakcji na rzecz tej innej osoby, 
z wyłączeniem normalnych opłat i prowizji należnych z tytułu zawarcia transakcji; 

11) zarządzaniu portfelami instrumentów finansowych – rozumie się przez to zarządzanie 
portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, 
w rozumieniu art. 75 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

12) doradztwie inwestycyjnym – rozumie się przez to doradztwo inwestycyjne w rozumieniu 
art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

13) usługach – rozumie się przez to wykonywane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych 
na rzecz klienta czynności: 
a) zarządzania portfelem instrumentów finansowych lub 
b) doradztwa inwestycyjnego, lub 
c) czynności związanych z pośrednictwem towarzystwa w zbywaniu i odkupywaniu 

jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa funduszy 
zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz funduszy inwestycyjnych otwartych 
z siedzibą w państwach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, jak też czynności doradztwa inwestycyjnego świadczonego przez 
towarzystwo w odniesieniu do takich instrumentów finansowych; 

14) umowie o świadczenie usług – rozumie się przez to umowę zawartą pomiędzy klientem 
a  towarzystwem, na podstawie której towarzystwo świadczy na rzecz klienta usługi, 
o których mowa w pkt 16 lit. a i b; 

15) kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, która zawarła z towarzystwem umowę o świadczenie 
usług lub jest zainteresowana nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub tytułów 
uczestnictwa funduszy lub która za pośrednictwem podmiotu przekazała zlecenie nabycia lub 
odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy, dyspozycję lub inne 
oświadczenia woli związane z uczestnictwem w funduszu;  

16) kliencie profesjonalnym – rozumie się przez to podmiot, na którego rzecz jest lub ma być 
świadczona co najmniej jedna z usług, który posiada doświadczenie i wiedzę pozwalające na 
podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka 
związanego z tymi decyzjami, który jest: 
a) bankiem krajowym, bankiem zagranicznym lub instytucją kredytową, 
b) firmą inwestycyjną, 
c) krajowym zakładem ubezpieczeń lub zagranicznym zakładem ubezpieczeń, w rozumieniu 

ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, 



4 
 

poz. 66, z późn. zm.6)), prowadzącym działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
d) funduszem inwestycyjnym, towarzystwem funduszy inwestycyjnych, funduszem 

zagranicznym, spółką zarządzającą lub inną instytucją wspólnego inwestowania, 
e) funduszem emerytalnym lub towarzystwem emerytalnym w rozumieniu ustawy z dnia 

28  sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 34, poz. 189, z późn. zm.7)), 

f) towarowym domem maklerskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. 
o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284, z późn. zm.8)), 

g) podmiotem, o którym mowa w art. 70 ust. 1 pkt 13 ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi, 

h) inną niż wskazane w lit. a – g instytucją finansową, 
i) inwestorem instytucjonalnym innym niż wskazany w lit. a – h, prowadzącym regulowaną 

działalność na rynku finansowym, 
j) podmiotem prowadzącym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność na 

warunkach równoważnych do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane 
w lit. a – i, 

k) przedsiębiorcą spełniającym co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym 
równowartość kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu 
euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego 
przedsiębiorcę sprawozdania finansowego: 
– suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 20 000 000 euro, 
– osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co 

najmniej 40 000 000 euro, 
– kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 2 000 000 

euro, 
l) jednostką administracji rządowej lub samorządowej, organem publicznym, który zarządza 

długiem publicznym, bankiem centralnym, Bankiem Światowym, Międzynarodowym 
Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym lub inną organizacją międzynarodową pełniącą podobne funkcje, 

m) innym inwestorem instytucjonalnym, którego głównym przedmiotem działalności jest 
inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmiotem zajmującym się sekurytyzacją 
aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych, 

n) podmiotem innym niż wskazane w lit. a – m, który na swój wniosek został przez 
towarzystwo uznany za klienta profesjonalnego; 

17) kliencie detalicznym – rozumie się przez to podmiot niebędący klientem profesjonalnym, na 
rzecz którego jest lub ma być świadczona co najmniej jedna z usług, albo będący klientem 
profesjonalnym, którego towarzystwo traktuje, świadcząc na jego rzecz usługi, jak klienta 
detalicznego; 

18) miejscu wykonania – rozumie się przez to podmiot wykonujący zlecenie przekazane przez 
towarzystwo w ramach wykonywania usługi zarządzania portfelami instrumentów 
finansowych; 

19) instrumencie finansowym – rozumie się przez to instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

20) dokumencie strategii inwestycyjnej – rozumie się przez to dokument wskazujący kryteria 
podejmowania decyzji inwestycyjnych, w tym kryteria doboru papierów wartościowych 
i innych instrumentów finansowych, zakres dozwolonych inwestycji w poszczególne rodzaje 
instrumentów, limity inwestycyjne, inne limity odnoszące się do ryzyka rynkowego, ryzyka 
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kredytowego, ryzyka płynności oraz innych ryzyk dotyczących portfeli lub funduszy, a także 
benchmark, o ile został przyjęty, sporządzony zgodnie z polityką inwestycyjną: 
a) funduszu albo 
b) subfunduszu – w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami, albo 
c) dotyczącą usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych albo zbiorczego 

portfela papierów wartościowych, albo 
d) klasy aktywów grupy funduszy lub subfunduszy, gdzie przez klasy rozumie się aktywa 

funduszy pogrupowane według zasad przyjętych zgodnie z polityką inwestycyjną 
funduszy, w szczególności z uwzględnieniem podziału na instrumenty dłużne i udziałowe, 
w podziale na poszczególne fundusze i subfundusze; 

21) standardowych instrumentach pochodnych – rozumie się przez to instrumenty pochodne, 
będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym jak również niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne, w przypadku których możliwe jest wyznaczenie ekspozycji na ryzyko 
instrumentu pochodnego za pomocą metody zaangażowania, i obejmują one w szczególności 
kontrakty terminowe i opcje na obligacje, stopy procentowe, kursy walut, akcje oraz na 
indeksy, warranty subskrypcyjne i inne prawa umożliwiające nabycie instrumentów 
finansowych, forwardy i swapy na stopy procentowe i waluty, opcje na swapy oraz 
instrumenty pochodne dotyczące ryzyka kredytowego; 

22) niestandardowych instrumentach pochodnych – rozumie się przez to instrumenty pochodne, 
nie będące standardowymi instrumentami pochodnymi; 

23) strategiach  inwestycyjnych – rozumie się przez to ogólne wytyczne dotyczące zasad alokacji 
aktywów funduszu, zawarte w zasadach polityki inwestycyjnej, o których mowa w art. 18 
ust. 2 pkt 11 ustawy; 

24) ryzyku kontrahenta – rozumie się wartość ustalonego przez fundusz niezrealizowanego zysku 
na transakcjach, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, przy 
czym nie uwzględnia się opłat bądź świadczeń ponoszonych przez fundusz przy zawarciu 
transakcji, w szczególności wartości zapłaconej premii przy zakupie opcji; 

25) ryzyku płynności – rozumie się przez to ryzyko polegające na braku możliwości sprzedania, 
zlikwidowania lub zamknięcia pozycji w aktywach funduszu, przy ograniczonych kosztach 
i  w odpowiednio krótkim czasie, na skutek czego zagrożona jest zdolność funduszu do 
stałego przestrzegania przepisów art. 82 lub art. 139 ustawy; 

26) ryzyku rynkowym – rozumie się przez to ryzyko poniesienia przez fundusz strat, 
wynikających z wahań wartości rynkowych pozycji wchodzących w skład aktywów 
funduszu na skutek fluktuacji zmiennych rynkowych, takich jak stopy procentowe, kursy 
walutowe, ceny akcji lub zdolność kredytowa emitenta, i obejmuje ogólne ryzyko rynkowe 
i szczególne ryzyko rynkowe; 

27) ogólnym ryzyku rynkowym – rozumie się przez to ryzyko poniesienia przez fundusz strat, 
które wynikają ze zmian poziomu cen na rynku i które w podobnym zakresie dotyczy innych 
podmiotów rynku finansowego. Ogólne ryzyko rynkowe obejmuje w szczególności ryzyko 
stopy procentowej, ryzyko cen instrumentów kapitałowych oraz ryzyko walutowe; 

28) szczególnym ryzyku rynkowym – rozumie się przez to ryzyko wynikające ze specyficznych 
własności instrumentów finansowych lub cech emitentów tych instrumentów, jak również 
ryzyko nietypowych zdarzeń oraz ryzyko niewywiązywania się drugiej strony umowy 
z zobowiązania; 

29) ryzyku operacyjnym – rozumie się przez to ryzyko poniesienia przez fundusz straty, 
wynikające z nieodpowiednich procesów wewnętrznych i nieprawidłowości dotyczących 
zasobów ludzkich, systemów towarzystwa lub ze zdarzeń zewnętrznych, i obejmuje ono 
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ryzyko prawne, ryzyko dokumentacyjne, a także ryzyko wynikające z procedur zawierania 
transakcji, rozliczania i wyceny stosowanych w imieniu funduszu; 

30) ryzyku całkowitym – rozumie się ryzyko kontrahenta, płynności, rynkowe, operacyjne oraz 
inne rodzaje ryzyka, na które fundusz jest narażony lub może być narażony w przyszłości; 

31) wartości zagrożonej – rozumie się przez to przewidywaną wielkość strat funduszu z tytułu 
zmian parametrów cenowych pozycji wchodzących w skład aktywów funduszu, oszacowaną 
na podstawie modelu statystycznego, zwanego modelem wartości zagrożonej, o parametrach 
szacowanych na podstawie obserwacji tych zmian, której przekroczenie w ustalonym okresie 
prognozy może wystąpić z prawdopodobieństwem równym założonemu poziomowi 
istotności; 

32) transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu – rozumie się przez to umowę, 
w  ramach której fundusz zobowiązuje się wobec drugiej strony do przeniesienia praw 
majątkowych do papierów wartościowych i do ich odkupu po uzgodnionej cenie 
w określonym przyszłym dniu, a druga strona zobowiązuje się do nabycia i zwrotu tych praw 
majątkowych w określonym przyszłym dniu, w zamian za uzgodnioną cenę;  

33) transakcji przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu – rozumie się przez to umowę, 
w  ramach której druga strona zobowiązuje się wobec funduszu do przeniesienia praw 
majątkowych do papierów wartościowych i do ich odkupu po uzgodnionej cenie 
w określonym przyszłym dniu, a fundusz zobowiązuje się do nabycia i zwrotu tych praw 
majątkowych w określonym przyszłym dniu, w zamian za uzgodnioną cenę; 

34) pożyczce papierów wartościowych – rozumie się przez to umowę pożyczki, o której mowa 
w art. 102 lub art. 151 ustawy; 

35) funduszu – rozumie się przez to fundusz inwestycyjny niebędący funduszem z wydzielonymi 
subfunduszami lub subfundusz wydzielony w ramach funduszu inwestycyjnego 
z wydzielonymi subfunduszami. 

§ 3. 1. Towarzystwo jest obowiązane opracować i wdrożyć system kontroli wewnętrznej 
sprawdzający legalność i prawidłowość wykonywanej przez towarzystwo działalności, o której 
mowa w art. 48 ust. 2a ustawy oraz prawidłowość sprawozdań i informacji sporządzanych przez 
towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne. 

2. System kontroli wewnętrznej obejmuje system nadzoru zgodności działalności z prawem, 
system zarządzania ryzykiem oraz system audytu wewnętrznego. 

Rozdział 2  

System nadzoru zgodności działalności z prawem 

§ 4. 1. Towarzystwo jest obowiązane opracować i wdrożyć system nadzoru zgodności 
działalności z prawem służący zapewnieniu zgodności działalności towarzystwa oraz osób 
działających na jego rzecz z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulaminami i procedurami 
wewnętrznymi obowiązującym w towarzystwie. 

2. Celem systemu nadzoru zgodności działalności z prawem jest zapewnienie: 
 1) nadzoru nad przepływem informacji poufnych i informacji stanowiących tajemnicę 

zawodową, zabezpieczenia dostępu do nich oraz przeciwdziałanie wykorzystywaniu ich 
przez osoby obowiązane; 

 2) kontrolowania przestrzegania procedur i regulaminów wewnętrznych obowiązujących 
w towarzystwie; 
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 3) kontrolowania prawidłowości dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji 
inwestycyjnych; 

 4) terminowości i kompletności przekazywanych sprawozdań finansowych sporządzanych 
przez towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne; 

 5) terminowości, kompletności, prawidłowości i jakości raportów i informacji przekazywanych 
przez towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne, innych niż wskazane 
w pkt 4; 

 6) nadzoru nad przestrzeganiem reguł postępowania w celu przeciwdziałania wprowadzaniu do 
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych 
źródeł. 
3. Przyjęty przez towarzystwo system nadzoru zgodności działalności z prawem powinien 

uwzględniać rodzaj i zakres działalności prowadzonej przez towarzystwo, w tym w szczególności 
rodzaj i wielkość zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych. 

4. W ramach systemu nadzoru zgodności działalności z prawem w towarzystwie jest 
prowadzona i aktualizowana książka procedur zawierająca wszystkie procedury i regulaminy 
związane z prowadzoną działalnością towarzystwa. Książka procedur może być prowadzona 
w formie zapisu elektronicznego. 

5. Zasady przyjętego przez towarzystwo systemu nadzoru zgodności działalności z prawem 
określa regulamin system nadzoru zgodności działalności z prawem, uchwalany przez zarząd 
towarzystwa. 

6. Regulamin systemu nadzoru zgodności działalności z prawem powinien określać 
w szczególności: 
 1) zakres kompetencji inspektora nadzoru oraz zasady funkcjonowania komórki nadzoru 

zgodności działalności z prawem, w tym zasady wyznaczania osoby wykonującej obowiązki 
inspektora nadzoru w przypadku jego czasowej nieobecności; 

 2) zakres i cel przeprowadzanych kontroli; 
 3) tryb i szczegółowe zasady przeprowadzania kontroli; 
 4) częstość przeprowadzania kontroli; 
 5) wskazanie zakresu obowiązków osoby przeprowadzającej kontrolę; 
 6) zasady sporządzania raportów z kontroli; 
 7) zasady raportowania o wynikach kontroli; 
 8) zasady postępowania w przypadku ujawnienia podczas kontroli nieprawidłowości 

w funkcjonowaniu towarzystwa oraz osób z nim powiązanych. 

§ 5. 1. Towarzystwo jest obowiązane wydzielić w swojej strukturze stałą komórkę nadzoru 
zgodności działalności z prawem, którą kieruje inspektor nadzoru. W przypadku gdy uzasadnia to 
rodzaj i zakres działalności prowadzonej przez towarzystwo oraz jeśli nie zagraża to interesom 
klientów i uczestników funduszu, czynności nadzoru zgodności działalności z prawem mogą być 
wykonywane przez inspektora nadzoru w ramach stanowiska jednoosobowego. W takim 
przypadku do stanowiska jednoosobowego stosuje się przepisy rozporządzenia dotyczące 
komórki nadzoru zgodności działalności z prawem. 

2. Inspektor nadzoru jest zatrudniony w towarzystwie na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów prawa pracy. Inspektor nadzoru niebędący członkiem zarządu podlega 
bezpośrednio  prezesowi  zarządu  towarzystwa,  a  w  przypadku  gdy  prezes  nie  został 
powołany  –  zarządowi towarzystwa, który zapewnia komórce niezależność organizacyjną 
umożliwiającą prawidłowe wykonywanie obowiązków. Inspektor nadzoru nie może być 
zatrudniony w innym towarzystwie. 
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3. Do zakresu działania komórki nadzoru zgodności działalności z prawem należy: 
 1) ujawnianie i zapobieganie naruszaniu przez towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze 

inwestycyjne obowiązków wynikających z przepisów prawa regulujących działalność 
towarzystwa i funduszy inwestycyjnych; 

 2) sprawowanie nadzoru nad działalnością towarzystwa oraz osób w nim zatrudnionych pod 
kątem zgodności z przepisami prawa, regulaminami i procedurami przyjętymi przez 
towarzystwo w toku prowadzonej działalności; 

 3) przeprowadzanie kontroli działalności towarzystwa oraz osób w nim zatrudnionych pod 
kątem zgodności z przepisami prawa, regulaminami i procedurami przyjętymi przez 
towarzystwo w toku prowadzonej działalności; 

 4) nadzór nad przepływem informacji poufnych i informacji stanowiących tajemnicę 
zawodową, zabezpieczenie dostępu do nich oraz przeciwdziałanie wykorzystywaniu ich 
przez osoby obowiązane w sposób niezgodny z prawem lub obowiązującymi w towarzystwie 
procedurami wewnętrznymi; 

 5) nadzorowanie rozpatrywania skarg uczestników zarządzanych przez towarzystwo funduszy 
inwestycyjnych oraz klientów towarzystwa, a także nadzorowanie prowadzenia rejestru 
skarg; 

 6) kontrolowanie sposobu prowadzenia ewidencji, o których mowa w § 55 i § 56; 
 7) kontrolowanie prawidłowości dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji 

inwestycyjnych; 
 8) stałe monitorowanie dokonanych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez 

towarzystwo przekroczeń i dostosowań ograniczeń inwestycyjnych wynikających z ustawy 
lub statutu funduszu, spowodowanych przez: 
a) zmiany cen, kursów lub wartości składników lokat posiadanych przez fundusz, 
b) zmiany wartości aktywów funduszy występujące w okresie pomiędzy zawarciem 

transakcji nabycia składnika lokat, innego niż składnik lub składniki, których dotyczy 
przekroczenie bądź zwiększenie przekroczenia, a jej rozliczeniem, związane 
z obowiązkiem jej ujęcia w księgach rachunkowych w dacie zawarcia umowy, 

c) zmiany wartości aktywów funduszy wynikające z transakcji przy zobowiązaniu się 
funduszu do odkupu dotyczącej składnika lokat innego niż składnik lub składniki, których 
dotyczy przekroczenie bądź zwiększenie przekroczenia, 

d) zmiany wartości aktywów funduszu wywołane poprzez zmiany w kapitale wpłaconym lub 
wypłaconym  

– a także analiza przyczyn ich występowania; 
 9) badanie i regularna ocena adekwatności i skuteczności przyjętego systemu nadzoru 

zgodności działalności z prawem, jak również działań podejmowanych w celu wypełniania 
przez towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne obowiązków wynikających 
z przepisów prawa; 

10) doradzanie osobom wykonującym czynności, w ramach prowadzonej przez towarzystwo 
działalności, w wypełnianiu przez te osoby obowiązków zgodnie z przepisami prawa oraz 
innymi procedurami regulującymi prowadzenie przez towarzystwo działalności; 

11) dokumentowanie wyników przeprowadzonej kontroli i przedstawianie ich właściwym 
organom towarzystwa. 
4. Towarzystwo zapewnia osobom wykonującym zadania z zakresu nadzoru zgodności 

działalności z prawem stosowne uprawnienia, środki i dostęp do wszelkich niezbędnych 
informacji i pomieszczeń. Osoby te powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje w zakresie 
niezbędnym do wykonywania tych zadań. 
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5. Towarzystwo zapewnia, aby osoby wykonujące zadania nadzoru zgodności działalności 
z  prawem nie brały udziału w wykonywaniu czynności z zakresu działalności, która jest 
przedmiotem sprawowanej przez nie nadzoru zgodności działalności z prawem, a sposób 
wynagradzania tych osób umożliwiał zapewnienie ich obiektywizmu. 

6. Inspektor nadzoru, nie rzadziej niż raz do roku, sporządza i przekazuje zarządowi i radzie 
nadzorczej towarzystwa raport z funkcjonowania systemu nadzoru zgodności działalności 
z prawem. Raport powinien w szczególności zawierać zestawienie wyników przeprowadzonych 
kontroli oraz ocenę adekwatności, o której mowa w ust. 3 pkt 8. 

7. Inspektor nadzoru odbiera od podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych dokonującego badania lub przeglądu sprawozdań finansowych funduszy 
inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo: 
 1) coroczne oświadczenie potwierdzające jego niezależność i niezależność biegłych rewidentów 

dokonujących badania lub przeglądu; 
 2) coroczne informacje dotyczące innych usług świadczonych przez podmiot uprawniony do 

badania sprawozdań finansowych na rzecz funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez 
towarzystwo; 

 3) informacje o zagrożeniach niezależności podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych oraz czynnościach zastosowanych w celu ograniczenia tych zagrożeń. 

§ 6. 1. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli naruszenia przepisów prawa lub 
istotnych postanowień obowiązujących w towarzystwie regulaminów lub procedur 
wewnętrznych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, inspektor nadzoru lub upoważniony 
pracownik komórki nadzoru wewnętrznego sporządza raport i przekazuje go niezwłocznie 
zarządowi towarzystwa. 

2. Inspektor nadzoru przekazuje zarządowi oraz radzie nadzorczej towarzystwa informację 
o  naruszeniu przez członka zarządu lub rady nadzorczej towarzystwa przepisów prawa lub 
istotnych postanowień obowiązujących w towarzystwie regulaminów lub procedur 
wewnętrznych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2. 

§ 7. 1. Inspektor nadzoru prowadzi dziennik kontroli zawierający dane dotyczące kontroli 
wewnętrznych przeprowadzanych w towarzystwie w ciągu danego roku kalendarzowego. 

2. W dzienniku kontroli umieszcza się następujące dane: 
 1) oznaczenie podmiotu kontrolującego; 
 2) zakres kontroli; 
 3) datę rozpoczęcia kontroli; 
 4) datę zakończenia kontroli; 
 5) wnioski z kontroli lub zalecenia pokontrolne. 

3. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1 – 3, podlegają wpisowi do dziennika kontroli, nie 
później niż w dniu rozpoczęcia kontroli, a dane, o których mowa w ust. 2 pkt 4 i 5 – niezwłocznie 
po zakończeniu kontroli. 
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Rozdział 3  

System audytu wewnętrznego 

§ 8. 1. Towarzystwo opracowuje i wdraża system audytu wewnętrznego związanego 
z działalnością prowadzoną przez to towarzystwo. 

2. W ramach systemu audytu wewnętrznego towarzystwo jest obowiązane regularnie 
weryfikować stosowane systemy oraz wdrożone regulaminy i procedury wewnętrzne pod kątem 
ich prawidłowości i skuteczności w wypełnianiu przez towarzystwo obowiązków wynikających 
z   przepisów prawa oraz podejmować działania mające na celu eliminację wszelkich 
nieprawidłowości. 

3. W przypadku gdy uzasadnia to rozmiar i rodzaj prowadzonej działalności, towarzystwo 
jest obowiązane utworzyć, w swojej wewnętrznej strukturze organizacyjnej, odrębną i niezależną 
komórkę audytu wewnętrznego. 

4. Do zadań komórki audytu wewnętrznego należy bieżące badanie i ocenianie 
prawidłowości i skuteczności systemów i procedur wewnętrznych stosowanych przez 
towarzystwo w prowadzonej działalności, w tym w szczególności systemu nadzoru nad 
zgodnością działalności z prawem, polegające na: 
 1) opracowywaniu i wykonywaniu planu audytu wewnętrznego; 
 2) wydawaniu zaleceń wynikających z czynności podejmowanych w ramach wykonywania 

planu audytu wewnętrznego; 
 3) ocenianiu wykonania zaleceń, o których mowa w pkt 2, oraz 
 4) sporządzaniu, nie rzadziej niż raz na rok, pisemnych raportów z wykonywania przez 

komórkę audytu wewnętrznego powierzonych jej zadań, zawierającego w szczególności 
wskazanie środków podejmowanych w ramach wykonywania planu audytu wewnętrznego. 
5. Raport, o którym mowa w ust. 4 pkt 4, przekazywany jest zarządowi towarzystwa. 
6. Rada nadzorcza otrzymuje regularne, pisemne sprawozdania dotyczące wykonywania 

zadań powierzonych komórce audytu wewnętrznego, zawierające w szczególności wskazanie 
środków podejmowanych w ramach wykonywania planu audytu wewnętrznego. 

Rozdział 4  
 

System zarządzania ryzykiem 
 

§ 9. 1. W ramach systemu zarządzania ryzykiem, o którym mowa w art. 48 ust. 2f ustawy, 
towarzystwo obowiązane jest ustanowić, wdrożyć i zapewnić stosowanie polityki zarządzania 
ryzykiem. Polityka zarządzania ryzykiem obejmuje w szczególności pisemne procedury oceny 
narażenia każdego funduszu zarządzanego przez towarzystwo na poszczególne rodzaje ryzyka 
wchodzące w skład ryzyka całkowitego, a także na inne rodzaje ryzyka, które mogą być istotne 
dla tego funduszu. 

2. Polityka zarządzania ryzykiem powinna określać:  
1) procesy, metody i procedury umożliwiające pomiar i zarządzanie ryzykiem oraz obliczanie 

całkowitej ekspozycji; 
2) podział obowiązków związanych z zarządzaniem ryzykiem w ramach towarzystwa; 
3) warunki, treść i częstotliwość sprawozdań przedkładanych przez stałą jednostkę do spraw 

zarządzania ryzykiem, osobom zarządzającym wyższego szczebla, oraz radzie nadzorczej. 
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§ 10. 1. W towarzystwie działa stała jednostka do spraw zarządzania ryzykiem, której 
celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem funduszy. 

2. Stała jednostka do spraw zarządzania ryzykiem jest wydzielona w strukturze 
organizacyjnej towarzystwa, w sposób zapewniający jej niezależność od jednostek operacyjnych 
towarzystwa, odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji inwestycyjnych funduszy, zarówno 
pod względem podległości służbowej, jak i pełnionych funkcji. W przypadku, gdy uzasadnia to 
charakter, skala i stopień złożoności czynności wykonywanych przez towarzystwo oraz 
zarządzanych przez towarzystwo funduszy, czynności z zakresu zarządzania ryzykiem mogą być 
wykonywane w ramach stanowiska jednoosobowego. 

3. Do zakresu działania stałej jednostki do spraw zarządzania ryzykiem należy:  
1) wdrożenie procesów, metod i procedur zarządzania ryzykiem w ramach polityki zarządzania 

ryzykiem; 
2) zapewnienie zgodności działania każdego funduszu z systemem limitów ryzyka ustalonym dla 

tego funduszu, w tym z limitami całkowitej ekspozycji oraz limitami ryzyka kontrahenta 
wskazanymi w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 7 oraz art. 154 ust. 6 ustawy; 

3) doradzanie zarządowi towarzystwa w zakresie określenia profilu ryzyka każdego 
zarządzanego funduszu; 

4) przedkładanie zarządowi towarzystwa oraz radzie nadzorczej kwartalnych i rocznych 
sprawozdań na temat: 

a) obecnego poziomu ryzyka ponoszonego przez każdy zarządzany fundusz oraz 
wszelkich faktycznych lub prawdopodobnych przekroczeń ustalonych dla niego 
limitów ryzyka, 

b) spójności między aktualnie ponoszonym poziomem ryzyka, na które narażone jest 
każdy zarządzany fundusz, i profilem ryzyka ustalonym dla tego funduszu, 

c) zgodności działania każdego zarządzanego funduszu z systemem limitów ryzyka, 
d) przebiegu procesu zarządzania ryzykiem, wraz z zestawieniem informacji, czy 

w   przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu procesu zarządzania 
ryzykiem, podjęto działania naprawcze, wraz ze wskazaniem tych działań; 

5) kontrolowanie stosowania procedur wyceny niewystandaryzowanych instrumentów 
pochodnych.  

4. Towarzystwo zapewnia osobom wykonującym zadania z zakresu zarządzania ryzykiem 
uprawnienia, środki i dostęp do wszelkich niezbędnych informacji i pomieszczeń. Osoby te 
powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie niezbędnym do 
wykonywania tych zadań. 

5. Towarzystwo zapewnia, aby osoby wykonujące zadania z obszaru zarządzania 
ryzykiem nie brały udziału w wykonywaniu czynności operacyjnych stanowiących o poziomie 
i  rodzajach ryzyka ponoszonego przez fundusz, jak również nie łączyły funkcji zarządzania 
ryzykiem z funkcją nadzoru zgodności z prawem oraz audytu wewnętrznego. W tym celu 
towarzystwo wdraża procedury zapobiegające konfliktom interesów w zakresie zarządzania 
ryzykiem. 

§ 11. 1. Towarzystwo, w ramach systemu zarządzania ryzykiem, o którym mowa w art. 48 
ust. 2f ustawy, wdraża i stosuje proces zarządzania ryzykiem funduszy. 

2.Towarzystwo jest obowiązane opracować i wdrożyć procedury, które mają umożliwić 
realizację zadań z zakresu: 
1) pomiaru i zarządzania ryzykiem, w tym ograniczania ryzyka, na które są lub mogą być 

narażone fundusze, którymi zarządza; 
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2) zapewnienia przestrzegania limitów dotyczących całkowitej ekspozycji oraz limitów ryzyka 
kontrahenta wskazanych w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 7 oraz art. 154 
ust. 6 ustawy. 

3. Przyjęte przez towarzystwo procedury, o których mowa w ust. 2, powinny uwzględniać 
rodzaj i zakres działalności prowadzonej przez towarzystwo, w tym w szczególności rodzaj 
i łączną wartość aktywów zarządzanych funduszy.  

4. W celu realizacji zadań określonych w ust. 2, towarzystwo podejmuje następujące 
czynności w odniesieniu do każdego funduszu, którym zarządza:  
1) w ramach procedur, o których mowa w ust. 2, wdraża procesy i metody w zakresie pomiaru 

ryzyka w celu zapewnienia, iż poszczególne rodzaje ryzyka całkowitego, na które narażony 
jest fundusz, a także na inne rodzaje ryzyka, które są lub mogą być istotne dla tego funduszu 
oraz ich wkład do ogólnego profilu ryzyka są dokładnie mierzone, na podstawie rzetelnych 
i wiarygodnych danych; 

2) przynajmniej raz na kwartał przeprowadza ocenę poprawności funkcjonujących procesów 
i  metod oraz dokonuje weryfikacji historycznej stosowanych modeli pomiaru i zarządzania 
ryzykiem; 

3) przynajmniej raz na kwartał przeprowadza analizę wpływu skrajnie niekorzystnych warunków 
na wynik na pozycjach wchodzących w skład aktywów funduszu (testy warunków skrajnych 
funduszu) uwzględniając między innymi skrajne zakłócenia: 

a) parametrów cenowych, 
b) poziomu  płynności rynków, 
c) korelacji pomiędzy zmianami parametrów cenowych, 
d) zmienności parametrów cenowych, 
e) struktury i wielkości pozycji wchodzących w skład aktywów funduszu i innych 

specyficznych uwarunkowań działalności funduszu w zakresie ryzyka rynkowego; 
4) w ramach procedur, o których mowa w ust. 2, ustanawia, wdraża i zapewnia przestrzeganie 

systemu wewnętrznych limitów na ryzyka, który obejmuje środki stosowane w zarządzaniu 
oraz kontrolowaniu poszczególnych rodzajów ryzyka całkowitego, przy uwzględnieniu 
wszelkich rodzajów ryzyk, które są lub mogą być istotne dla funduszu, oraz przy zapewnieniu 
spójności faktycznego poziomu ryzyka całkowitego z profilem ryzyka funduszu; 

5) zapewnia, by faktyczny poziom poszczególnych rodzajów ryzyka całkowitego, a także innych 
rodzajów ryzyka, które są lub mogą być istotne dla funduszu, był zgodny z systemem 
wewnętrznych limitów na ryzyka przewidzianym w pkt. 4; 

6) w ramach procedur, o których mowa w ust. 2, ustanawia i wdraża procesy i metody, które 
w  przypadku faktycznych lub przewidywanych naruszeń systemu limitów ryzyk danego 
funduszu pozwolą na szybkie podjęcie działań naprawczych w najlepszym interesie 
uczestników funduszy. 

5. W uzasadnionych przypadkach, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w odniesieniu 
do funduszu inwestycyjnego, Towarzystwo jest obowiązane sporządzić prognozy i analizy 
mające na celu ocenę wpływu tej decyzji na strukturę i płynność aktywów funduszu oraz profil 
ryzyka do zysku funduszu. Prognozy i analizy powinny zostać dokonane na podstawie 
wiarygodnych i aktualnych informacji. 

6. Polityka zarządzania ryzykiem, w odniesieniu do każdego funduszu, określa sposób 
i warunki, w których Towarzystwo sporządza prognozy i analizy, o których mowa w ust. 5. 
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§ 12.  1. Towarzystwo, w ramach procesu zarządzania ryzykiem, o którym mowa w § 11, 
wdraża i stosuje proces zarządzania ryzykiem płynności funduszu w celu zapewnienia zgodności 
działania funduszu, którym zarządza, z przepisami art. 82 i art. 84 lub art. 139 ustawy.  

2. W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania procesu zarządzania ryzykiem 
płynności towarzystwo opracowuje, wdraża i stosuje procedury przeprowadzania testów 
warunków skrajnych obszaru płynności funduszu.  

3. Towarzystwo zapewnia zgodność profilu płynności lokat funduszu, którym zarządza, 
z przepisami art. 82 i art. 84 lub art. 139 ustawy. 

§ 13. 1. Towarzystwo w ramach systemu zarządzania ryzykiem, o którym mowa w art. 48 
ust. 2f ustawy, odrębnie dla każdego zarządzanego funduszu, oblicza całkowitą ekspozycję 
funduszu, przy zastosowaniu uznanych metod do których należą: 
1) metoda zaangażowania, określona w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia; 
2) metoda absolutnej wartości zagrożonej, określona w załączniku nr 2 do niniejszego 

rozporządzenia; 
3) metoda względnej wartości zagrożonej, określona w załączniku nr 2 do niniejszego 

rozporządzenia. 
2. Towarzystwo jest obowiązane opracować, wdrożyć i zapewnić stosowanie procedury 

wyboru metody pomiaru całkowitej ekspozycji funduszu. W procedurze tej powinny być 
określone warunki, od których uzależniony jest wybór metody pomiaru całkowitej ekspozycji. 
Do warunków tych powinny należeć, w szczególności: 
1) stopień złożoności strategii inwestycyjnej przyjętej przez fundusz oraz zróżnicowanie 

instrumentów pochodnych stosowanych przez fundusz; 
2) udział instrumentów pochodnych, w tym niestandardowych instrumentów pochodnych 

w aktywach netto funduszu; 
3) rodzaj funduszu; 
4) płynność lokat funduszu. 

3. Towarzystwo jest obowiązane konsekwentnie stosować wybraną metodę pomiaru 
całkowitej ekspozycji funduszu. Zmiana metody pomiaru całkowitej ekspozycji funduszu jest 
możliwa wyłącznie w okolicznościach przewidzianych przez towarzystwo w procedurze, o której 
mowa w ust. 2.  

4. Całkowita ekspozycja funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego 
funduszu inwestycyjnego otwartego stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone 
dla funduszu inwestycyjnego otwartego w żadnym momencie nie może przekroczyć wartości 
aktywów netto wyznaczonej z zastrzeżeniem § 14 ust. 6. 

5. Całkowita ekspozycja funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub specjalistycznego 
funduszu inwestycyjnego otwartego stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone 
dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego w żadnym momencie nie może przekroczyć 300% 
wartości aktywów netto wyznaczonej z zastrzeżeniem § 14 ust. 6. 

6. Towarzystwo jest obowiązane obliczać wartość całkowitej ekspozycji funduszu 
w  każdym dniu roboczym, co najmniej raz dziennie. W przypadku, gdy jest to uzasadnione 
w szczególności czynnikami, o których mowa w ust. 2, Towarzystwo jest obowiązane obliczać 
wartość całkowitej ekspozycji funduszu częściej niż raz dziennie. 

§ 14. 1. W przypadku wyboru metody zaangażowania w celu obliczania całkowitej 
ekspozycji funduszu, towarzystwo jest obowiązane stosować tę metodę w odniesieniu do 
wszystkich pozycji aktywów funduszu, o których mowa w § 13 ust 1. 
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2. Fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty 
stosujący zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego, 
stosujący metodę zaangażowania, może pominąć ekspozycje z tytułu pożyczek i kredytów, 
o których mowa w art. 108 ustawy w procesie obliczania całkowitej ekspozycji. 

3. Instrument pochodny może być wyłączony w procesie obliczania metodą 
zaangażowania całkowitej ekspozycji funduszu, jeżeli polityka zarządzania ryzykiem tak stanowi 
i określa warunki, w jakich takie wyłączenie jest możliwe oraz jeżeli instrument pochodny 
spełnia poniższe warunki: 
1) instrument zamienia wyniki osiągane przez jedną lub więcej lokat znajdujących w portfelu 

funduszu na wyniki osiągane przez inne aktywa, tak, że te lokaty nie mają wpływu na wyniki 
funduszu; 

2) instrument nie zawiera elementów dźwigni finansowej, ani nie jest źródłem żadnych 
dodatkowych ryzyk w porównaniu do ryzyk generowanych przez instrument stanowiący bazę 
instrumentu pochodnego. 

4. Instrument pochodny może być wyłączony w procesie obliczania metodą 
zaangażowania całkowitej ekspozycji funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego 
funduszu inwestycyjnego otwartego stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone 
dla funduszu inwestycyjnego otwartego również w przypadku, jeżeli fundusz wykorzystuje 
instrument pochodny w celu określonym w art. 99 ust. 1 ustawy. 

5. Całkowita ekspozycja funduszu wyznaczona metodą zaangażowania może być 
zmniejszona poprzez wykorzystanie technik redukcji, do których należą: kompensacja, o której 
mowa w § 5 załącznika nr 1, specjalne zasady kompensacji, o których mowa w § 6 załącznika 
nr 1 lub ustanowienie pozycji zabezpieczających, o których mowa w § 7 załącznika nr 1. Fundusz 
może stosować techniki redukcji ryzyka, jeżeli transakcje mające za przedmiot instrumenty 
podlegające tym technikom redukcji ryzyka zostały zawarte wyłącznie w celu redukcji ryzyka 
funduszu. 

6. Towarzystwo jest obowiązane opracować, wdrożyć i stosować procedury określające 
zasady stosowania technik redukcji całkowitej ekspozycji, o których mowa w ust. 5. 

7. Fundusz, obliczając wartość aktywów netto do celu stosowania limitu, o którym mowa 
w § 13 ust. 4 lub ust. 5, nie uwzględnia wartości lokat oraz wyceny instrumentów pochodnych, 
które zostały wykorzystane w ramach technik redukcji całkowitej ekspozycji, o których mowa 
w ust. 5. 

§ 15. 1. W przypadku wyboru metody absolutnej lub względnej wartości zagrożonej 
w celu obliczania całkowitej ekspozycji funduszu, towarzystwo jest obowiązane stosować tę 
metodę w odniesieniu do wszystkich pozycji aktywów funduszu.  

2. Metoda wartości zagrożonej powinna być stosowana do określania poziomu, co 
najmniej ogólnego ryzyka rynkowego, obejmującego ryzyko stopy procentowej, ryzyko cen 
instrumentów kapitałowych oraz ryzyko walutowe. Towarzystwo uzasadnia w polityce 
zarządzania ryzykiem przyczyny, dla których nie identyfikuje oraz nie uwzględnia w procesie 
wyznaczania całkowitej ekspozycji metodą wartości zagrożonej innych ryzyk związanych 
z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszu. 

3. Poziom szczególnego ryzyka rynkowego aktywów funduszu może być określony 
metodą wartości zagrożonej, jeżeli towarzystwo opracowało, wdrożyło i zapewniło stosowanie 
modelu wartości zagrożonej do pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyka szczególnego.  

4. W przypadku, gdy towarzystwo nie opracowało, nie wdrożyło i nie zapewniło 
stosowania modelu wartości zagrożonej do pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyka 
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szczególnego, towarzystwo jest obowiązane do przeprowadzania testów warunków skrajnych 
w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ryzyka szczególnego. 

§ 16. 1. Jeżeli fundusz zawiera transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do 
odkupu, towarzystwo jest obowiązane uwzględniać w procesie zarządzania ryzykiem tego 
funduszu ryzyko niewypłacalności podmiotu będącego drugą strony transakcji. 

2. Podmiot będący drugą stroną transakcji przy zobowiązaniu się drugiej strony do 
odkupu jest obowiązany ustanowić na rzecz funduszu zabezpieczenie w środkach pieniężnych, 
zbywalnych papierach wartościowych, instrumentach rynku pieniężnego lub innych 
instrumentach, które zgodnie z ustawą stanowią dopuszczalny przedmiot lokat funduszu, 
z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Ewentualne przejęcie przez fundusz przedmiotu zabezpieczenia ustanowionego przez 
podmiot będący drugą stroną transakcji przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 
w wyniku niewypłacalności tego podmiotu, nie spowoduje naruszenia przez fundusz ograniczeń 
inwestycyjnych o których mowa w art. 96 – 101 i 104 ustawy lub art. 145 – 149 i 151a ustawy. 

Rozdział 5  

Zapobieganie występowaniu konfliktów interesów 

§ 17. 1. Wewnętrzna struktura organizacyjna towarzystwa powinna zapobiegać powstawaniu 
konfliktów interesów, a w przypadku powstania takiego konfliktu zapewnić ochronę interesów 
uczestników funduszy inwestycyjnych lub zbiorczych portfeli papierów wartościowych oraz 
klientów towarzystwa przed szkodliwym wpływem tego konfliktu. 

2. Przez konflikt interesów rozumie się znane towarzystwu okoliczności mogące 
doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem towarzystwa lub osoby obowiązanej 
a  obowiązkiem działania przez towarzystwo w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej 
pojętego interesu uczestników funduszu inwestycyjnego lub zbiorczych portfeli papierów 
wartościowych oraz klientów towarzystwa, jak również znane towarzystwu okoliczności mogące 
doprowadzić do sprzeczności pomiędzy interesami uczestników funduszy inwestycyjnych lub 
zbiorczych portfeli papierów wartościowych, lub klientów towarzystwa. 

3. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy: 
 1) towarzystwo lub osoba obowiązana może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek 

poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez co najmniej jednego klienta tego 
towarzystwa, fundusz inwestycyjny lub zbiorczy portfel papierów wartościowych; 

 2) towarzystwo lub osoba obowiązana posiada obiektywny powód, aby preferować klienta, 
grupę klientów, fundusz inwestycyjny lub zbiorczy portfel papierów wartościowych 
w stosunku do innego klienta, funduszu inwestycyjnego lub zbiorczego portfela papierów 
wartościowych; 

 3) towarzystwo lub osoba obowiązana posiada interes rozbieżny z interesem klienta, funduszu 
inwestycyjnego lub zbiorczego portfela papierów wartościowych; 

 4) towarzystwo lub osoba obowiązana prowadzi taką samą działalność jak działalność 
prowadzona przez klienta towarzystwa; 

 5) towarzystwo lub osoba obowiązana otrzyma od osoby innej niż klient, fundusz inwestycyjny 
lub zbiorczy portfel papierów wartościowych korzyść majątkową, inną niż standardowe 
prowizje i opłaty, w związku z usługą świadczoną na rzecz klienta lub zarządzaniem 
funduszem inwestycyjnym lub zbiorczym portfelem papierów wartościowych. 
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§ 18. 1. Towarzystwo jest obowiązane opracować i wdrożyć regulamin wewnętrzny, 
określający sposób postępowania towarzystwa w celu przeciwdziałania powstawaniu konfliktów 
interesów, uwzględniający organizację wewnętrzną towarzystwa, jak również rodzaj i zakres 
prowadzonej przez towarzystwo działalności. W przypadku towarzystwa, które wchodzi w skład 
grupy kapitałowej, regulamin wewnętrzny powinien określać sposób postępowania towarzystwa 
w celu przeciwdziałania powstawaniu konfliktów interesów, dostosowany również do struktury 
grupy kapitałowej oraz rodzaju działalności innych członków tej grupy kapitałowej. 

2. Regulamin zarządzania konfliktami interesów uchwalany jest przez zarząd towarzystwa. 
3. Regulamin zarządzania konfliktami interesów powinien określać w szczególności: 

 1) okoliczności, które w odniesieniu do poszczególnych czynności z zakresu działalności 
towarzystwa powodują lub mogą powodować powstanie konfliktu interesów, związanego 
z istotnym ryzykiem naruszenia interesów klientów i uczestników funduszu inwestycyjnego 
lub zbiorczego portfela papierów wartościowych, oraz 

 2) sposób zarządzania konfliktami interesów. 
4. Sposób zarządzania konfliktami interesów, o ile jest to uzasadnione rodzajem i rozmiarem 

prowadzonej działalności oraz poziomem ryzyka naruszenia interesów klientów i uczestników 
funduszu inwestycyjnego lub zbiorczego portfela papierów wartościowych, powinien 
w szczególności: 
 1) zapobiegać przepływowi informacji pomiędzy osobami wykonującymi poszczególne 

czynności z zakresu działalności towarzystwa, które mogą powodować powstanie konfliktu 
interesów, lub zapewniać nadzór nad takim przepływem informacji, jeżeli jest on konieczny; 

 2) zapewniać nadzór nad osobami wykonującymi czynności w ramach działalności 
prowadzonej przez towarzystwo, których interesy są sprzeczne z interesem klientów, 
uczestników funduszu inwestycyjnego lub zbiorczego portfela papierów wartościowych lub 
które mogą reprezentować interesy sprzeczne z interesem klientów, uczestników funduszu 
inwestycyjnego lub zbiorczego portfela papierów wartościowych; 

 3) zapobiegać istnieniu bezpośrednich zależności wysokości wynagrodzenia osób 
wykonujących określone czynności w ramach działalności prowadzonej przez towarzystwo 
od wynagrodzenia lub zysków osiąganych przez osoby wykonujące czynności innego 
rodzaju, które powodują lub mogłyby spowodować powstanie konfliktu interesów; 

 4) zapobiegać możliwości wywierania niekorzystnego wpływu na sposób wykonywania przez 
osobę obowiązaną czynności w ramach działalności prowadzonej przez towarzystwo; 

 5) zapobiegać przypadkom jednoczesnego lub następującego bezpośrednio po sobie 
wykonywania przez tę samą osobę obowiązaną czynności z zakresu działalności 
towarzystwa, jeżeli mogłoby to wywrzeć niekorzystny wpływ na prawidłowe zarządzanie 
konfliktami interesów, lub zapewniać nadzór nad takim sposobem wykonywania czynności, 
jeżeli jest on konieczny; 

 6) zapewnić osobom obowiązanym zaangażowanym w wykonywanie działalności towarzystwa 
niezależność wykonywania ich czynności; 

 7) określać zasady zawierania transakcji pomiędzy: 
a) funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez towarzystwo, 
b) towarzystwem działającym na rachunek własny a zarządzanym przez niego funduszem, 
c) towarzystwem działającym na rachunek własny albo zbiorczego portfela papierów 

wartościowych a klientami towarzystwa, 
d) funduszem zarządzanym przez towarzystwo a klientami towarzystwa, 
e) towarzystwem działającym na rachunek własny albo zbiorczego portfela papierów 

wartościowych a funduszem zarządzanym przez towarzystwo; 
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 8) zapobiegać wykorzystaniu lub ujawnianiu posiadanych informacji przez osoby obowiązane 
uczestniczące w wykonywaniu czynności z zakresu działalności towarzystwa, powodujących 
lub mogących spowodować powstanie konfliktu interesów, lub osoby obowiązane mające 
dostęp do informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową, poprzez: 
a) zawieranie transakcji własnych, które: 

– stanowią manipulację lub związane są z wykorzystaniem informacji poufnej, 
– związane są z ujawnieniem lub wykorzystaniem informacji stanowiącej tajemnicę 

zawodową lub 
– stanowią naruszenie przepisów regulujących prowadzenie działalności przez 

towarzystwo lub fundusze inwestycyjne, 
b) doradzanie lub nakłanianie innej osoby do zawarcia transakcji spełniającej warunki 

określone w lit. a lub do zawarcia transakcji z wykorzystaniem będących w posiadaniu tej 
osoby obowiązanej informacji dotyczących zleceń składanych przez klientów 
towarzystwa, 

c) ujawnianie innej osobie informacji, których wynikiem jest lub może być podjęcie przez tę 
osobę decyzji o zawarciu transakcji, o której mowa w lit. b, lub doradzanie przez tę osobę 
lub nakłanianie do zawarcia transakcji, o której mowa w lit. b. 

5. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, obejmuje także: 
 1) zasady informowania osób obowiązanych o istniejących ograniczeniach w zawieraniu 

transakcji własnych oraz o sposobie postępowania w związku z zawieraniem takich 
transakcji przez osoby obowiązane; 

 2) wymóg informowania towarzystwa przez osoby obowiązane o zawieranych transakcjach 
własnych; 

 3) zasady prowadzenia rejestru zawieranych przez osoby obowiązane transakcji własnych oraz 
rejestru zgód udzielonych na zawarcie takich transakcji. 
6. Ograniczenia w zawieraniu transakcji własnych nie dotyczą zawieranych przez osoby 

obowiązane transakcji własnych lub transakcji na rachunek innych osób, jeżeli: 
 1) zawierane są przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu ta osoba 

obowiązana zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający 
ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne, lub 

 2) przedmiotem tych transakcji są jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych 
lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy. 

§ 19. 1. Towarzystwo opracowuje i wdraża procedurę zapobiegającą ujawnieniu lub 
wykorzystaniu informacji stanowiących tajemnicę zawodową w celu zapobieżenia 
wykorzystywaniu lub ujawnianiu posiadanych informacji przez osoby kierujące działalnością 
towarzystwa oraz osoby uczestniczące w świadczeniu usług lub mające dostęp do informacji 
stanowiących tajemnicę zawodową. 

2. Procedura, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 
 1) wskazanie kręgu osób objętych zgodnie z ustawą obowiązkiem zachowania tajemnicy 

zawodowej oraz wyraźny zakaz ujawniania danych informacji przez te osoby; 
 2) wskazanie wyjątków od zakazu przekazywania informacji stanowiących tajemnicę 

zawodową; 
 3) techniczno-organizacyjne zasady postępowania z dokumentami zawierającymi informacje 

stanowiące tajemnicę zawodową; 
 4) sposób i tryb przeprowadzania kontroli w zakresie obowiązku przestrzegania zachowania 

tajemnicy zawodowej. 
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§ 20. 1. Towarzystwo jest obowiązane prowadzić rejestr zawieranych przez osoby 
obowiązane transakcji własnych oraz rejestr zgód udzielonych na zawarcie takich transakcji. 

2. Towarzystwo jest obowiązane prowadzić rejestr rodzajów działalności wykonywanej 
przez towarzystwo we własnym imieniu lub wykonywanej przez inny podmiot na rzecz 
towarzystwa, w związku z którymi powstał lub może powstać konflikt interesów związany 
z  istotnym ryzykiem naruszenia interesów klienta, funduszu inwestycyjnego lub uczestników 
funduszu inwestycyjnego. 

Rozdział 6  

Tryb i warunki postępowania towarzystw w kontaktach z klientami na rzecz których 
świadczone są usługi 

Oddział 1  

Przepisy ogólne 

§ 21. 1. Towarzystwo na pisemny wniosek klienta profesjonalnego i w zakresie określonym 
w tym wniosku może uznać go za klienta detalicznego. Towarzystwo może także uznać klienta 
profesjonalnego za klienta detalicznego pomimo braku takiego wniosku. 

2. Towarzystwo przed zawarciem umowy o świadczenie usługi z klientem profesjonalnym 
informuje go o zasadach traktowania przez towarzystwo klientów profesjonalnych oraz 
o  przysługującym klientowi prawie do złożenia wniosku o traktowanie go jak klienta 
detalicznego. 

3. W przypadku uwzględnienia wniosku, o którym mowa w ust. 1, towarzystwo określa 
w  umowie zawartej z klientem profesjonalnym zakres usług i instrumentów finansowych, na 
potrzeby których klient będzie traktowany jak klient detaliczny. 

§ 22. W przypadku uznania klienta profesjonalnego za klienta detalicznego stosuje się 
odpowiednio przepisy rozporządzenia określające zasady traktowania przez towarzystwo 
klientów detalicznych. 

§ 23. 1. Towarzystwo na pisemny wniosek podmiotu innego niż określony w § 2 pkt 19 
lit. a – m i w zakresie określonym w takim wniosku może uznać go za klienta profesjonalnego, 
pod warunkiem że posiada on wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych 
decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. 
Towarzystwo przed uwzględnieniem wniosku jest obowiązane ustalić wiedzę klienta o zasadach 
traktowania klientów profesjonalnych przy świadczeniu usług, których żądanie dotyczy. 

2. Warunek, o którym mowa w ust. 1, uważa się za zachowany w przypadku, gdy dany 
podmiot spełnia co najmniej dwa z poniższych wymogów: 
 1) zawierał transakcje o wartości co najmniej odpowiadającej w złotych równowartości 50.000 

euro każda, na odpowiednim rynku ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na 
kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów; 

 2) wartość jego portfela instrumentów finansowych, łącznie ze środkami pieniężnymi 
wchodzącymi w jego skład, wynosi co najmniej wyrażoną w złotych równowartość 500.000 
euro; 

 3) pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które 
wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub 
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usług, które miałyby być świadczone przez towarzystwo na jego rzecz na podstawie 
zawieranej umowy. 
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, określa zakres usług, transakcji lub instrumentów 

finansowych, na potrzeby których podmiot chce być traktowany jak klient profesjonalny. 
4. Warunkami uwzględnienia wniosku, o którym mowa w ust. 1, są: 

 1) udzielenie występującemu z nim podmiotowi informacji o zasadach traktowania przez 
towarzystwo klientów profesjonalnych; 

 2) złożenie przez klienta pisemnego oświadczenia o znajomości zasad traktowania przez 
towarzystwo klientów profesjonalnych oraz o skutkach ich zastosowania. 
5. Towarzystwo zobowiązuje swoich klientów do przekazywania informacji o zmianach 

danych, które mają wpływ na możliwość traktowania danego klienta jako klienta 
profesjonalnego. 

6. Towarzystwo, w przypadku powzięcia informacji, że klient przestał spełniać warunki 
pozwalające na traktowanie go jak klienta profesjonalnego w rozumieniu § 2 pkt 19 lit. a – m, 
podejmuje działania zmierzające do zmiany statusu klienta na potrzeby świadczenia na jego rzecz 
usług, chyba że klient złoży wniosek, o którym mowa w ust. 1, i spełnia warunki, o których 
mowa w tym przepisie. 

7. Zmiany w zakresie stanu faktycznego przyjętego dla uznania spełnienia wymogów, 
o których mowa w ust. 2, nie wpływają na zmianę statusu klienta profesjonalnego przyznanego 
klientowi. 

8. Kwoty wskazane w ust. 2 są obliczane przy zastosowaniu średniego kursu euro 
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający złożenie wniosku, o którym 
mowa w ust. 1. 

§ 24. 1. Towarzystwo opracowuje i wdraża pisemną procedurę postępowania w przypadkach 
złożenia wniosków, o których mowa w § 21 ust. 1 i § 23 ust. 1, oraz w przypadku, o którym 
mowa w § 23 ust. 6. 

2. Towarzystwo informuje klienta lub potencjalnego klienta, przy użyciu trwałego nośnika 
informacji, o prawie do wystąpienia z wnioskami, o których mowa w § 21 ust. 1 i § 23 ust. 1. 

Oddział 2  

Przekazywanie informacji 

§ 25. 1. W przypadku gdy towarzystwo jest zobowiązane do przekazywania klientowi 
informacji przy użyciu trwałego nośnika informacji, użycie nośnika informacji innego niż papier 
jest dopuszczalne, jeżeli: 
 1) taki sposób przekazu informacji jest uzasadniony ze względu na charakter świadczonej 

usługi; 
 2) klient, mając możliwość wyboru pomiędzy przekazaniem informacji na papierze lub za 

pomocą innego trwałego nośnika informacji, wskazuje wyraźnie na tę drugą formę. 
2. W przypadku gdy towarzystwo przekazuje klientom informacje za pośrednictwem strony 

internetowej towarzystwa, nie adresując ich indywidualnie do klienta, korzystanie z tej formy 
przekazu jest możliwe, o ile spełnione są następujące warunki: 
 1) uzasadnia to charakter świadczonej usługi; 
 2) klient posiada regularny dostęp do Internetu; podanie przez klienta jego adresu poczty 

elektronicznej na potrzeby świadczenia usług traktuje się jako posiadanie przez niego takiego 
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dostępu; 
 3) klient wyraźnie zgodził się na przekazywanie informacji w takiej formie; 
 4) jednocześnie z zamieszczeniem informacji na stronie internetowej towarzystwa klient 

zostanie powiadomiony w formie elektronicznej o adresie strony internetowej towarzystwa 
oraz o miejscu na tej stronie, gdzie informacja jest opublikowana; 

 5) towarzystwo zapewni aktualność przekazywanej informacji; 
 6) informacja będzie dostępna na stronie internetowej towarzystwa tak długo, jak jest to 

niezbędne do tego, aby klient mógł się z nią zapoznać. 
3. W przypadku gdy towarzystwo przekazuje klientom, wobec których świadczy usługi 

pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa 
informacje za pośrednictwem strony internetowej, a informacje takie nie są adresowane 
indywidualnie do klienta, warunkiem korzystania z takiej formy przekazywania informacji jest: 
 1) wyraźna zgoda klienta na przekazywanie informacji w takiej formie; 
 2) przekazanie klientowi powiadomienia w formie elektronicznej zawierającego adres strony 

internetowej towarzystwa oraz wskazanie miejsca na tej stronie, gdzie można znaleźć 
informacje; 

 3) aktualność informacji; 
 4) dostępność informacji na stronie internetowej towarzystwa tak długo, jak jest to niezbędne 

do tego, aby klient mógł się z nimi zapoznać. 

§ 26. 1. Wszelkie informacje kierowane przez towarzystwo do klientów lub potencjalnych 
klientów, w tym informacje upowszechniane przez towarzystwo w celu reklamy lub promocji 
świadczonych przez nie usług, powinny być rzetelne, niebudzące wątpliwości 
i niewprowadzające w błąd. Informacje upowszechniane przez towarzystwo w celu reklamy lub 
promocji świadczonych przez nie usług oznaczane są w sposób niebudzący wątpliwości jako 
informacje upowszechniane w celu reklamy lub promocji usług. 

2. Informacje kierowane do klienta detalicznego lub potencjalnego klienta detalicznego albo 
rozpowszechniane w sposób umożliwiający takim klientom zapoznanie się z nimi: 
 1) zawierają firmę towarzystwa oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił towarzystwu 

zezwolenia na świadczenie usług; 
 2) przedstawione są w sposób zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy, do którego są skierowane 

lub do którego mogą dotrzeć; 
 3) nie mogą ukrywać, umniejszać ani przedstawiać w sposób niejasny istotnych elementów, 

stwierdzeń lub ostrzeżeń oraz nie mogą prezentować potencjalnych korzyści płynących 
z usługi lub instrumentu finansowego, o ile jednocześnie w sposób uczciwy i wyraźny nie 
wskazują wszelkich zagrożeń, jakie związane są z daną usługą lub instrumentem. 
3. W przypadku gdy informacje, o których mowa w ust. 1, zawierają ofertę zawarcia umowy, 

towarzystwo przekazuje potencjalnym klientom detalicznym informacje związane 
z towarzystwem i oferowaną usługą. Przepisy § 28, 29 i 36 stosuje się odpowiednio. 

4. Informacje, o których mowa w ust. 1, nie mogą wykorzystywać nazwy żadnego organu 
nadzoru w sposób, który wskazywałby lub sugerował, że taki organ nadzoru zatwierdził lub 
zaaprobował produkty lub usługi towarzystwa. 

5. W przypadku gdy informacje, o których mowa w ust. 1, zawierają wskazanie korzyści 
możliwych do osiągnięcia w sytuacji skorzystania z usług świadczonych przez towarzystwo, 
powinny zawierać również wskazanie poziomu ryzyka inwestycyjnego związanego z danymi 
usługami. 
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6. W przypadku gdy informacje, o których mowa w ust. 1, mogą stanowić podstawę do 
podjęcia przez klientów decyzji o skorzystaniu z usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu 
jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, powinny one zawierać taki zakres danych oraz 
zostać przedstawione w taki sposób, aby klienci mogli zrozumieć specyfikę danej usługi oraz 
instrumentu finansowego będącego przedmiotem danej usługi, a także ryzyko, jakie wiąże się 
z  tym instrumentem finansowym. Informacje takie mogą być przekazywane w formie 
ujednoliconej i zawierają w szczególności dane dotyczące: 
 1) towarzystwa oraz świadczonych przez niego usług pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu 

jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa; 
 2) instrumentów finansowych będących przedmiotem takich usług świadczonych przez 

towarzystwo; 
 3) kosztów i opłat związanych ze wskazanymi usługami świadczonymi przez towarzystwo. 

§ 27. 1. Informacje, o których mowa w § 26 ust. 1, mogą porównywać usługi świadczone 
przez towarzystwo z innymi podobnymi usługami, jeżeli: 
 1) porównanie jest miarodajne i przedstawione w sposób rzetelny; 
 2) wskazane są źródła informacji wykorzystanych do porównania; 
 3) wskazane są główne fakty i założenia wykorzystane przy dokonywaniu porównania. 

2. Informacje, o których mowa w § 26 ust. 1, mogą zawierać wskazanie wyników 
osiągniętych w przeszłości w związku z inwestowaniem w dany instrument finansowy lub 
w związku z określonym indeksem finansowym lub ze świadczeniem określonej usługi, jeżeli: 
 1) takie wyniki nie są najważniejszym elementem informacji; 
 2) są rzetelne i obejmują dane za okres ostatnich 5 lat lub za cały okres, w którym oferowano 

dany instrument finansowy, ustalano dany indeks finansowy lub świadczono daną usługę, 
o  ile jest to okres krótszy niż 5 lat lub też okres dłuższy, wybrany według uznania 
towarzystwa; w każdym przypadku jednak takie informacje o wynikach muszą być oparte 
o pełne okresy dwunastomiesięczne; 

 3) w sposób wyraźny wskazują okres, za jaki są przedstawiane dane oraz ich źródło; 
 4) zawierają wyraźne ostrzeżenie, że przedstawione dane odnoszą się do przeszłości i że wyniki 

osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości; 
 5) jeżeli wskazanie opiera się na kwotach wyrażonych w walucie obcej – informacje wskazują 

tę walutę wraz z ostrzeżeniem, że ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu 
wskutek zmian kursu walutowego, oraz 

 6) jeżeli wskazanie opiera się na wynikach brutto – opisany jest wpływ, jaki na ten wynik mają 
prowizje, opłaty i inne obciążenia związane z daną usługą. 
3. Informacje, o których mowa w § 26 ust. 1, mogą zawierać odniesienie do symulacji 

wyników osiągniętych w przeszłości, o ile odnoszą się do określonego instrumentu finansowego 
lub indeksu finansowego, oraz jeżeli: 
 1) symulacja wyników osiągniętych w przeszłości opiera się na rzeczywistych wynikach 

osiągniętych w przeszłości w związku z inwestowaniem w jeden lub w kilka instrumentów 
finansowych lub w związku z indeksami finansowymi, które są identyczne lub stanowią 
podstawę instrumentu finansowego, którego informacje dotyczą; 

 2) w stosunku do rzeczywistych wyników w przeszłości, o których mowa w pkt 1, spełnione są 
warunki określone w ust. 2 pkt 1 – 3, 5 i 6, oraz 

 3) zawierają wyraźne ostrzeżenie, że dane odnoszą się do symulacji wyników z przeszłości i że 
wyniki te nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. 
4. Informacje, o których mowa w § 26 ust. 1, mogą odnosić się do wyników przyszłych, 
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jeżeli: 
 1) nie są oparte na symulacji wyników w przeszłości ani do takiej symulacji się nie odwołują; 
 2) oparte są na uzasadnionych założeniach wynikających z obiektywnych danych; 
 3) oparte zostały na wynikach brutto – ujawniają wpływ, jaki na te wyniki będą miały prowizje, 

opłaty i inne obciążenia związane z daną usługą, oraz 
 4) zawierają wyraźne ostrzeżenie, że przedstawiane prognozy nie stanowią gwarancji 

przyszłych wyników. 
5. Informacje, o których mowa w § 26 ust. 1, mogą odnosić się do konkretnego przypadku 

opodatkowania, jeżeli zawarto w nich wyraźne wskazanie, że opodatkowanie takie zależy od 
indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości. 

6. W przypadku gdy informacje, o których mowa w § 26 ust. 1, zawierają dane o systemie 
rekompensat, o którym mowa w art. 133 ust. 1 lub art. 136 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi, którego uczestnikiem jest towarzystwo, dane te mogą zawierać wyłącznie 
wskazanie systemu, do którego należy towarzystwo, oraz wskazanie górnej granicy środków 
objętych tym systemem. 

§ 28. 1. Przed zawarciem umowy o świadczenie usług towarzystwo zobowiązane jest 
udostępnić klientowi detalicznemu lub potencjalnemu klientowi detalicznemu, przy użyciu 
trwałego nośnika informacji lub poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej, 
szczegółowe informacje dotyczące towarzystwa oraz usług, które mają być świadczone na 
podstawie zawieranej umowy. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, zawierają w szczególności: 
 1) firmę towarzystwa; 
 2) oświadczenie potwierdzające, że towarzystwo posiada zezwolenie oraz nazwę organu 

nadzoru, który udzielił mu zezwolenia na świadczenie usług; 
 3) sposoby komunikowania się klienta z towarzystwem; 
 4) dane teleadresowe pozwalające na bezpośredni kontakt klienta z towarzystwem; 
 5) wskazanie języków, w których klient może kontaktować się z towarzystwem i w których 

sporządzane będą dokumenty oraz przekazywane informacje; 
 6) wskazanie szczegółowych zasad świadczenia usług; 
 7) wskazanie podstawowych zasad wnoszenia i załatwiania przez towarzystwo skarg klientów; 
 8) wskazanie podstawowych zasad postępowania towarzystwa w przypadku powstania 

konfliktu interesów, oraz informację, że na żądanie klienta mogą mu zostać przekazane 
szczegółowe informacje dotyczące tych zasad; 

 9) wskazanie zakresu, częstotliwości i terminów raportów ze świadczenia usługi 
przekazywanych klientowi przez towarzystwo; 

10) koszty i opłaty związane z usługą. 
3. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 10, powinny zawierać: 

 1) wskazanie łącznej kwoty, którą klient ma zapłacić, z wyszczególnieniem kosztów i opłat oraz 
wszelkich podatków związanych z daną usługą, a jeżeli nie można określić dokładnej kwoty 
– podstawę jej obliczenia w taki sposób, aby klient mógł ją zweryfikować, przy czym 
prowizje pobierane przez towarzystwo w związku ze świadczoną usługą przedstawia się 
w rozbiciu na poszczególne pozycje; 

 2) wskazanie waluty obcej i kosztów wymiany oraz przyjętych przez towarzystwo zasad 
ustalania kursów wymiany – w przypadku gdy kwota, o której mowa w pkt 1, lub jej część 
jest wyrażona w walucie obcej, oraz 
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 3) informacje o możliwości wystąpienia innych niż wskazane w pkt 1 kosztów i opłat, w tym 
podatków, związanych z transakcjami zawartymi w związku z danym instrumentem 
finansowym lub usługą, którymi może być obciążony klient, a które nie są płatne za 
pośrednictwem towarzystwa. 
4. W przypadku gdy informacje wskazane w ust. 2 są zamieszczone w regulaminie 

świadczenia danej usługi, przekazanie klientowi lub potencjalnemu klientowi regulaminu przed 
zawarciem umowy stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1. 

5. Wymóg, o którym mowa w ust. 2 pkt 10, uznaje się za spełniony w przypadku 
przekazania klientowi przez towarzystwo kluczowych informacji dla inwestorów funduszu 
inwestycyjnego, o których mowa w przepisach ustawy, lub kluczowych informacji dla 
inwestorów funduszu zagranicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy, w zakresie, w jakim 
koszty i opłaty zostały przedstawione w treści kluczowych informacji dla inwestorów. 

6. Informacje, o których mowa w ust. 2, mogą być przekazane klientowi detalicznemu lub 
potencjalnemu klientowi detalicznemu także po zawarciu umowy o świadczenie usług, 
w przypadku gdy towarzystwo nie było w stanie przekazać informacji przed zawarciem umowy, 
gdyż na wniosek klienta została ona zawarta przy użyciu środków porozumiewania się na 
odległość, które uniemożliwiają ich przekazanie. 

§ 29. 1. Przed zawarciem umowy o świadczenie usług towarzystwo przedstawia klientom lub 
potencjalnym klientom ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego 
z inwestowaniem w te instrumenty finansowe, w sposób umożliwiający klientom podejmowanie 
świadomych decyzji inwestycyjnych, dostosowując zakres tej informacji do rodzaju instrumentu 
finansowego oraz kategorii, do której należy klient. 

2. W zależności od istoty danego instrumentu finansowego opis ryzyka związanego 
z inwestowaniem w instrumenty finansowe zawiera: 
 1) wskazanie ryzyka związanego z danym rodzajem instrumentów finansowych, w tym 

wyjaśnienie mechanizmu dźwigni finansowej, i jego wpływu na ryzyko utraty inwestycji; 
 2) wskazanie zmienności ceny danych instrumentów finansowych lub ograniczeń dotyczących 

dostępności rynku danych instrumentów; 
 3) wskazanie możliwości zaciągnięcia przez klienta w wyniku transakcji na danych 

instrumentach finansowych zobowiązań finansowych oraz ewentualnych zobowiązań 
dodatkowych, w tym zobowiązań związanych z dostawą instrumentu bazowego, które są 
obowiązkami dodatkowymi w stosunku do kosztów nabycia instrumentu finansowego; 

 4) opis wymogów związanych z utrzymywaniem i uzupełnianiem zabezpieczenia lub 
podobnych zobowiązań, koniecznych w przypadku inwestowania w dany rodzaj 
instrumentów finansowych. 
3. W przypadku instrumentu finansowego, który jest przedmiotem trwającej oferty 

publicznej i w związku z tą ofertą opublikowany został prospekt emisyjny zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 185, poz. 1439) lub stosownymi przepisami prawa innego państwa członkowskiego, 
towarzystwo informuje klienta detalicznego lub potencjalnego klienta detalicznego o miejscu 
udostępnienia tego prospektu emisyjnego. 

4. Wymóg, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za spełniony w przypadku dostarczenia 
klientowi przez towarzystwo kluczowych informacji dla inwestorów funduszu inwestycyjnego 
otwartego, o którym mowa w ustawie, lub funduszu zagranicznego, o którym mowa w art. 2 
pkt 9 ustawy. 
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5. W przypadku gdy poziom ryzyka związanego z instrumentem finansowym składającym 
się z kilku różnych instrumentów finansowych może być wyższy niż poziom ryzyka związanego 
z każdym ze składników tego instrumentu finansowego, towarzystwo przedstawia opis 
składników takiego instrumentu finansowego oraz sposobu, w jaki ich współoddziaływanie 
zwiększa poziom ryzyka. 

6. W przypadku instrumentów finansowych, które są związane z udzieloną przez inny 
podmiot gwarancją, informacje na temat gwarancji powinny zawierać szczegółowe dane 
dotyczące gwaranta i gwarancji, aby klient detaliczny lub potencjalny klient detaliczny mógł 
prawidłowo ocenić tę gwarancję. 

§ 30. Towarzystwo zobowiązane jest informować z odpowiednim wyprzedzeniem klienta 
o wszelkich istotnych zmianach w informacjach, o których mowa w § 28 i 29, o ile zmiany te są 
istotne ze względu na charakter świadczonej usługi. Jeżeli informacja, której zmiana dotyczy, 
została przekazana na trwałym nośniku informacji, zawiadomienie przekazuje się na takim 
nośniku. 

§ 31. 1. Towarzystwo przyjmujące zlecenia klientów przekazywane za pomocą telefonu, 
telefaksu oraz innych urządzeń technicznych lub systemów teleinformatycznych, a także za 
pomocą informatycznych nośników danych zapewnia: 
 1) poufność składanych zleceń, a w szczególności zabezpieczenie ich przed odsłuchaniem lub 

odczytaniem przez osoby nieuprawnione; 
 2) integralność składanych zleceń, a w szczególności zabezpieczenie ich przed modyfikacją lub 

usunięciem przez osoby nieuprawnione; 
 3) zabezpieczenie przed możliwością ich składania przez osoby nieuprawnione, 

w szczególności przez ustalenie odrębnego identyfikatora lub hasła dla każdego klienta; 
 4) rejestrację daty i czasu otrzymania zlecenia; 
 5) możliwość potwierdzenia klientowi faktu złożenia zlecenia – z wyłączeniem zleceń 

składanych za pośrednictwem telefonu. 
2. Towarzystwo, o którym mowa w ust. 1, dokłada należytej staranności w celu zapewnienia 

sprawnej obsługi klientów w zakresie przyjmowania zleceń przekazywanych za pomocą telefonu, 
telefaksu oraz innych urządzeń technicznych lub systemów teleinformatycznych, a także za 
pomocą informatycznych nośników danych. 

3. Towarzystwo może przyjmować zlecenia składane za pomocą telefonu, telefaksu oraz 
innych urządzeń technicznych lub systemów teleinformatycznych, a także za pomocą 
informatycznych nośników danych po uprzedniej, zgodnej z zasadami ustalonymi między tym 
towarzystwem a klientem identyfikacji osoby składającej zlecenie. 

Oddział 3  

Ocena adekwatności usług 

§ 32. 1. Przed zawarciem umowy o świadczenie usług towarzystwo zwraca się do klienta lub 
potencjalnego klienta o przedstawienie podstawowych informacji dotyczących poziomu wiedzy 
o  inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, jego 
sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych niezbędnych do oceny, czy usługa, która ma być 
świadczona na podstawie zawieranej umowy, jest odpowiednia dla danego klienta, biorąc pod 
uwagę jego indywidualną sytuację. 
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2. Towarzystwo zwraca się do klienta lub potencjalnego klienta o przedstawienie informacji 
niezbędnych do ustalenia, że przy należytym uwzględnieniu charakteru i zakresu świadczonej 
usługi określona transakcja, rekomendowana lub zawierana w toku świadczenia usługi: 
 1) realizuje cele inwestycyjne danego klienta; 
 2) nie jest związana z ryzykiem, którego poziom przekraczałby możliwości inwestycyjne 

klienta, oraz 
 3) ma charakter pozwalający na jej zrozumienie i dokonanie oceny ryzyka z nią związanego 

przez klienta, biorąc pod uwagę posiadane przez niego doświadczenie i wiedzę. 
3. W przypadku klienta profesjonalnego towarzystwo może nie zwracać się o przedstawienie 

informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych 
oraz doświadczenia inwestycyjnego. 

4. Towarzystwo, które świadczy na rzecz klienta profesjonalnego, o którym mowa w § 2 
pkt 19 lit. a – m, usługę doradztwa inwestycyjnego, może uznać, że jest on w stanie ponieść 
związane z tą usługą ryzyko inwestycyjne zgodne z jego celami inwestycyjnymi. 

5. Informacje, o których mowa w ust. 1, dotyczą: 
 1) rodzajów usług, transakcji i instrumentów finansowych, które są znane klientowi; 
 2) charakteru, wielkości i częstotliwości transakcji instrumentami finansowymi dokonywanych 

przez klienta oraz okresu, w którym były dokonywane; 
 3) poziomu wykształcenia, wykonywanego obecnie zawodu lub wykonywanego poprzednio, 

jeśli jest to istotne dla dokonania oceny; 
 4) sytuacji finansowej klienta. 

6. Informacje dotyczące sytuacji finansowej klienta lub potencjalnego klienta muszą, 
stosownie do potrzeb, zawierać wskazanie źródła i wysokości stałych dochodów, posiadanych 
aktywów, w tym aktywów płynnych, inwestycji, nieruchomości oraz stałych zobowiązań 
finansowych. 

7. Informacje dotyczące celów inwestycyjnych klienta lub potencjalnego klienta muszą, 
stosownie do potrzeb, zawierać informacje na temat długości okresu, w którym klient chciałby 
prowadzić inwestycje, jego preferencji co do poziomu ryzyka, profilu ryzyka oraz celu 
inwestycji. 

8. Towarzystwo nie może zalecać klientowi świadczenia na jego rzecz usług, jeśli nie uzyska 
informacji dotyczących: 
 1) wiedzy i doświadczenia klienta lub potencjalnego klienta w dziedzinie inwestycji 

odpowiedniej do określonego rodzaju instrumentu finansowego lub usługi; 
 2) sytuacji finansowej klienta lub potencjalnego klienta; 
 3) celów inwestycyjnych klienta lub potencjalnego klienta. 

9. Towarzystwo świadczące usługi może zalecać klientowi zmianę strategii inwestycyjnej 
wyłącznie po uprzednim uzyskaniu informacji dotyczących klienta i dokonaniu oceny zgodnie 
z ust. 1 – 8. 

10. Towarzystwo nie może bezpośrednio lub pośrednio podejmować działań zachęcających 
klienta lub potencjalnego klienta do nieprzedstawiania informacji, o których mowa w ust. 5. 

§ 33. 1. Towarzystwo, dokonując oceny, czy usługa jest odpowiednia dla danego klienta lub 
potencjalnego klienta, opiera się na informacjach przekazanych przez klienta lub potencjalnego 
klienta, o ile nie istnieją obiektywne podstawy dla uznania, że informacje te są nieaktualne, 
nierzetelne lub niepełne. 

2. Towarzystwo, które, świadcząc na rzecz klienta usługi, korzysta z pośrednictwa firmy 
inwestycyjnej lub zagranicznej firmy inwestycyjnej, jak też banku prowadzącego działalność, 
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o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, może dokonywać 
oceny, o której mowa w § 32, na podstawie informacji dotyczących klienta otrzymywanych od 
tej firmy lub banku oraz uznać za prawidłową ocenę dokonaną przez tę firmę lub bank. 

3. Towarzystwo, które pośredniczy w świadczeniu usług przez firmę inwestycyjną lub 
zagraniczną firmę inwestycyjną i przekazuje jej informacje dotyczące klienta lub potencjalnego 
klienta, zapewnia kompletność i rzetelność tych informacji oraz prawidłowość oceny dokonanej 
zgodnie z § 32. 

§ 34. W celu wykonania obowiązku określonego w § 32 towarzystwo może wykorzystać 
informacje dotyczące klienta, które pozostają w jego posiadaniu, o ile informacje te są aktualne. 
W takim przypadku nie stosuje się § 32 ust. 1 w zakresie obowiązku zwrócenia się przez 
towarzystwo do klienta o przedstawienie informacji. 

§ 35. 1. Przed zawarciem umowy o świadczenie usług towarzystwo informuje klienta, przy 
użyciu trwałego nośnika informacji, o istniejących konfliktach interesów związanych ze 
świadczeniem danej usługi na rzecz tego klienta, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne 
towarzystwa nie zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do 
naruszenia interesu klienta. Informacja zawiera dane pozwalające klientowi, przy uwzględnieniu 
kategorii, do której należy, na podjęcie świadomej decyzji co do zawarcia umowy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, umowa o świadczenie danej usługi może zostać 
zawarta wyłącznie, jeżeli klient w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników 
informacji potwierdzi otrzymanie informacji wskazanej w ust. 1 oraz wyraźnie potwierdzi wolę 
zawarcia umowy. 

3. W przypadku powstania konfliktów interesów po zawarciu z klientem umowy 
o świadczenie usług: 
 1) ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że towarzystwo jest zobowiązane poinformować klienta 

o konflikcie interesów niezwłocznie po jego stwierdzeniu; 
 2) ust. 2 stosuje się odpowiednio, z tym że towarzystwo powinno powstrzymać się od 

świadczenia usługi do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia klienta o kontynuacji lub 
rozwiązaniu umowy. 

Rozdział 7  

Świadczenie usług w zakresie zarządzania portfelami instrumentów finansowych 

§ 36. 1. Towarzystwo, świadcząc usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych, 
ustala sposób oceny efektywności świadczonej usługi uwzględniający cele inwestycyjne klienta 
oraz rodzaje instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela, tak aby klient, na rzecz 
którego świadczona jest usługa, mógł ocenić wyniki osiągane przez towarzystwo w związku z jej 
świadczeniem. 

2. Towarzystwo, o którym mowa w ust. 1, oprócz informacji wymaganych zgodnie z § 28 
ust. 1 przekazuje klientowi detalicznemu oraz potencjalnemu klientowi detalicznemu informacje 
obejmujące: 
 1) wskazanie metod oraz częstotliwości wyceny instrumentów finansowych znajdujących się 

w portfelu klienta; 
 2) wskazanie szczegółowych zasad przekazywania zarządzania częścią lub całością portfela 

klienta; 
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 3) wskazanie wszelkich obiektywnych wskaźników finansowych, do których porównywane 
będą wyniki portfela klienta; 

 4) wskazanie rodzajów instrumentów finansowych, które mogą wchodzić w skład portfela 
klienta, oraz rodzajów transakcji, które mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem tych 
instrumentów, w tym również wszelkich limitów; 

 5) określenie celów zarządzania, poziomu ryzyka związanego z uznaniowym charakterem 
decyzji podejmowanych w ramach zarządzania portfelem klienta oraz wszelkich ograniczeń 
swobody podejmowania tych decyzji. 

§ 37. 1. Towarzystwo, świadczące usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych, 
przygotowuje i wdraża politykę działania w najlepiej pojętym interesie klienta, uwzględniając 
cenę instrumentu finansowego, koszty związane z wykonaniem zlecenia, czas zawarcia 
transakcji, prawdopodobieństwo zawarcia transakcji oraz jej rozliczenia, wielkość zlecenia, jego 
charakter lub inne aspekty mające istotny wpływ na świadczoną usługę. 

2. Towarzystwo ustala wagę, jaką przypisuje poszczególnym czynnikom, o których mowa 
w ust. 1, lub wdraża procedurę określającą sposób ustalania tej wagi. 

3. Towarzystwo, ustalając wagę, bierze w szczególności pod uwagę: 
 1) kategorię, do której należy dany klient; 
 2) specyfikę składanego zlecenia; 
 3) cechy instrumentu finansowego będącego przedmiotem składanego zlecenia; 
 4) rodzaj i specyfikę możliwych miejsc wykonania. 

4. W przypadku składanego zlecenia na rzecz klienta detalicznego najlepszy wynik określa 
się w ujęciu ogólnym przy uwzględnieniu ceny instrumentu finansowego i kosztów związanych 
z  wykonaniem złożonego zlecenia obejmujących wszystkie koszty ponoszone przez klienta 
bezpośrednio w związku ze złożeniem danego zlecenia, w tym opłaty pobierane przez miejsce 
wykonania, opłaty z tytułu rozrachunku i rozliczenia transakcji oraz wszelkie inne opłaty 
związane z wykonaniem zlecenia. 

§ 38. 1. Wdrożona przez towarzystwo polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta 
obejmuje, w odniesieniu do poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych, informacje 
o miejscach wykonania wykorzystywanych przez to towarzystwo oraz kryteria brane pod uwagę 
przez towarzystwo przy dokonywaniu wyboru miejsca wykonania. W polityce działania 
w najlepiej pojętym interesie klienta, towarzystwo wskazuje co najmniej miejsca wykonania, 
które według racjonalnej oceny, w sposób stały umożliwiają towarzystwu uzyskanie możliwie 
najlepszego wyniku dla klienta. 

2. Obowiązek podejmowania wszelkich uzasadnionych działań w celu uzyskania możliwie 
najlepszych wyników dla klienta nie oznacza konieczności uwzględniania przez towarzystwo 
w swojej polityce działania w najlepiej pojętym interesie klienta wszystkich możliwych miejsc 
wykonania zleceń. 

3. W celu dokonania wyboru miejsca wykonania, w przypadku gdy zgodnie z polityką 
działania w najlepiej pojętym interesie klienta towarzystwo dopuszcza istnienie więcej niż 
jednego miejsca wykonania, towarzystwo, w celu dokonania oceny i porównania wyników, jakie 
można uzyskać dla klienta w każdym z dopuszczonych miejsc wykonania, jest zobowiązane do 
wzięcia pod uwagę wysokości prowizji i kosztów ponoszonych przez towarzystwo w związku 
z wykorzystywaniem poszczególnych miejsc wykonania. 

4. Towarzystwo nie może ustalać i naliczać pobieranych od klienta opłat i prowizji w sposób 
dyskryminujący poszczególne miejsca wykonania, o ile różnice w sposobie naliczania 
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i  pobierania opłat i prowizji nie odzwierciedlają rzeczywistych rozbieżności w kosztach 
ponoszonych przez to towarzystwo, w związku z wykorzystywaniem poszczególnych miejsc 
wykonania. 

§ 39. 1. Towarzystwo, przed zawarciem z klientem detalicznym umowy o zarządzanie 
portfelami instrumentów finansowych, przekazuje klientowi detalicznemu, w celu uzyskania jego 
zgody na stosowanie polityki działania w najlepiej pojętym interesie klienta, informacje 
obejmujące: 
 1) opis względnej wagi, jaką towarzystwo przypisuje poszczególnym czynnikom, o których 

mowa w § 37 ust. 1, lub opis polityki, o której mowa w § 38 ust. 1; 
 2) listę miejsc wykonania, które towarzystwo uznaje za miejsca pozwalające mu w sposób stały 

wypełniać obowiązek, o którym mowa w § 37 ust. 1; 
 3) wyraźne i jednoznaczne ostrzeżenie, że szczegółowe określenie przez klienta warunków, na 

jakich nastąpić ma przekazanie zlecenia, może uniemożliwić towarzystwu podjęcie działań 
w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla klienta w zakresie wyznaczonym tymi 
szczegółowymi warunkami. 
2. Towarzystwo informuje klienta o istotnych zmianach w polityce działania w najlepiej 

pojętym interesie klienta, w terminie umożliwiającym mu wypowiedzenie umowy o świadczenie 
usługi w zakresie zarządzania portfelami finansowymi, z zachowaniem okresu wypowiedzenia. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, towarzystwo przekazuje klientowi przy użyciu 
trwałego nośnika informacji lub za pośrednictwem strony internetowej towarzystwa, 
niestanowiącej trwałego nośnika, o ile spełnione są warunki określone w § 25 ust. 2. 

§ 40. 1. Towarzystwo jest zobowiązane do monitorowania skuteczności wdrożonych 
rozwiązań i stosowanej polityki działania w najlepiej pojętym interesie klienta, w celu 
odpowiedniego ich dostosowywania. 

2. Towarzystwo, nie rzadziej niż raz na rok, dokonuje przeglądu polityki działania 
w najlepiej pojętym interesie klienta. Towarzystwo dokonuje przeglądu również w przypadku 
wystąpienia istotnej zmiany, która trwale wpływa na zdolność towarzystwa do dalszego 
uzyskiwania możliwie najlepszych wyników dla klienta, w miejscach wykonania ustalonych 
zgodnie z polityką działania w najlepiej pojętym interesie klienta. 

3. Towarzystwo musi być w stanie udowodnić klientowi, na jego żądanie, że działało 
zgodnie z wdrożoną polityką działania w najlepiej pojętym interesie klienta. 

§ 41. 1. Towarzystwo przekazuje klientowi, na trwałym nośniku informacji, okresowe 
raporty z wykonania umowy, chyba że sprawozdanie takie dostarcza klientowi inny uprawniony 
podmiot. 

2. W przypadku klienta detalicznego okresowe raporty, o których mowa w ust. 1, powinny 
zawierać w szczególności: 
 1) firmę towarzystwa; 
 2) nazwę lub oznaczenie rachunku, ewidencji lub rejestru, na którym przechowywane są aktywa 

klienta; 
 3) informacje o składzie portfela klienta i wycenie portfela klienta, w tym dane na temat 

każdego z instrumentów finansowych, wchodzących w skład portfela klienta, wartość 
rynkową poszczególnych instrumentów finansowych albo ich wartość godziwą, jeśli nie jest 
możliwe ustalenie wartości rynkowej, saldo środków pieniężnych na początek i koniec 
okresu sprawozdawczego oraz wyniki portfela w okresie, za który sporządzany jest raport; 
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 4) wskazanie łącznej wysokości wszystkich opłat i prowizji pobranych w okresie, za który 
sporządzany jest raport, z podziałem na łączną wysokość opłat i prowizji pobranych z tytułu 
zarządzania portfelem klienta oraz łączną wysokość opłat i prowizji związanych 
z wykonywaniem zleceń w ramach zarządzania portfelem klienta, wraz z informacją, że na 
żądanie klienta możliwe jest przekazanie szczegółowego wykazu wszystkich opłat i prowizji 
pobranych w okresie, za który sporządzany jest raport; 

 5) porównanie wyników osiągniętych w okresie, za który sporządzany jest raport, z wynikami 
przyjętego w umowie z klientem obiektywnego wskaźnika finansowego; 

 6) wskazanie wysokości dywidend, odsetek oraz innych pożytków z aktywów wchodzących 
w skład portfela, które powiększyły wartość portfela klienta w danym okresie, za który 
sporządzany jest raport; 

 7) informacje, o których mowa w ust. 7 pkt 3 – 12, w odniesieniu do zleceń wykonywanych 
w  danym okresie, za który sporządzany jest raport, w ramach zarządzania portfelem 
instrumentów finansowych, o ile klient nie zażądał informowania go o każdym wykonanym 
zleceniu na zasadach określonych w ust. 6. 
3. Raporty, o których mowa w ust. 1, przekazywane są klientowi detalicznemu co najmniej 

raz na sześć miesięcy, z wyjątkiem sytuacji: 
 1) gdy klient zażądał przekazywania mu raportów co najmniej raz na 3 miesiące; 
 2) o której mowa w ust. 6 – w takim przypadku raporty przekazywane są co najmniej raz na 12 

miesięcy; 
 3) gdy strategia inwestycyjna uzgodniona w umowie z klientem związana jest z wysokim 

ryzykiem inwestycyjnym – w takim przypadku raporty przekazywane są co najmniej raz na 
miesiąc. 
4. Towarzystwo ma obowiązek poinformowania klienta detalicznego o możliwości 

zwrócenia się z żądaniem, o którym mowa w ust. 3 pkt 1. 
5. Przepisu ust. 3 pkt 2 nie stosuje się w odniesieniu do transakcji dotyczących instrumentów 

finansowych wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c – i ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi. 

6. Towarzystwo, na żądanie klienta, informuje go o każdym wykonanym zleceniu w zakresie 
aktywów klienta wchodzących w skład portfela instrumentów finansowych, będącego 
przedmiotem zarządzania. 

7. W przypadku klienta detalicznego, informacje, o których mowa w ust. 6, obejmują: 
 1) firmę towarzystwa przekazującego potwierdzenie; 
 2) nazwę, firmę, imię i nazwisko lub inne oznaczenie klienta; 
 3) datę i czas zawarcia transakcji; 
 4) rodzaj zlecenia; 
 5) identyfikator kupna/sprzedaży albo charakter zlecenia w przypadku zleceń innych niż 

kupno/sprzedaż; 
 6) oznaczenie miejsca wykonania zlecenia; 
 7) oznaczenie instrumentu finansowego; 
 8) liczbę instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia; 
 9) cenę, za jaką zostało wykonane zlecenie; 
10) łączną wartość transakcji; 
11) całkowitą wartość pobranych opłat i prowizji, jak również innych kosztów wykonania 

zlecenia, oraz, na żądanie klienta, zestawienie poszczególnych pozycji pobranych opłat 
i prowizji oraz innych kosztów wykonania zlecenia; 

12) wskazanie obowiązków klienta związanych z rozliczeniem transakcji, w tym terminów, 
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w których klient powinien dokonać płatności lub dostawy instrumentu finansowego oraz 
innych danych niezbędnych do wykonania tych obowiązków, o ile takie dane nie zostały 
wcześniej podane do wiadomości klienta; 

13) w przypadku wykonania zlecenia w sposób określony w art. 73 ust. 2 ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi – informację o takim sposobie wykonania zlecenia; 

14) w przypadku wykonania zlecenia poprzez zawarcie transakcji, której drugą stroną był 
podmiot z grupy kapitałowej, do której należy towarzystwo, lub inny klient tego towarzystwa 
– informację o takim sposobie wykonania zlecenia, chyba że zlecenie zostało zrealizowane 
za pośrednictwem systemu obrotu, który umożliwia anonimowe zawieranie transakcji. 
8. W przypadku gdy informacje, o których mowa w ust. 6, przekazywane są klientowi 

detalicznemu, towarzystwo przekazuje informacje, o których mowa w ust. 6, niezwłocznie po 
wykonaniu zlecenia na rzecz klienta, jednak nie później niż do końca dnia następującego po dniu, 
w którym wykonane zostało zlecenie, a w przypadku gdy towarzystwo otrzymuje potwierdzenie 
wykonania zlecenia od podmiotu trzeciego, nie później niż do końca dnia następującego po dniu, 
w którym otrzymało potwierdzenie wykonania zlecenia przez podmiot trzeci. 

9. Informacje, o których mowa w ust. 6, mogą być przekazywane w formie 
wystandaryzowanej, jeżeli forma ta jest czytelna i zrozumiała dla klienta. Sposób przekazania 
informacji określa umowa o świadczenie usługi zarządzania portfelami instrumentów 
finansowych. 

10. W przypadku gdy zlecenie jest wykonywane w kilku transzach, informacje, o których 
mowa w ust. 7 pkt 9, mogą zawierać wskazanie: 
 1) cen, po jakich wykonane zostały poszczególne transze, albo 
 2) ceny średniej, po jakiej wykonane zostało zlecenie. 

11. Przepisów ust. 7 – 9 nie stosuje się, gdy klient detaliczny otrzymuje informacje od 
podmiotu, który wykonuje zlecenie. 

12. W przypadku gdy usługa zarządzania portfelem instrumentów finansowych świadczona 
jest na rzecz klienta detalicznego lub obejmuje niezabezpieczone pozycje otwarte w transakcji na 
instrumentach pochodnych, towarzystwo jest obowiązane informować klienta o spadku wartości 
portfela lub poniesionych stratach na instrumentach finansowych poniżej progu ustalonego 
w  umowie z klientem, nie później niż do końca dnia, w którym ten spadek nastąpił, a jeżeli 
spadek nastąpił w dniu wolnym od pracy – do końca pierwszego dnia roboczego następującego 
po tym dniu. 

Rozdział 8 

Świadczenie usług w zakresie doradztwa inwestycyjnego 

§ 42. 1. Towarzystwo, świadcząc usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego, ustala sposób 
oceny efektywności świadczonej usługi uwzględniający cele inwestycyjne klienta oraz rodzaje 
instrumentów finansowych będących przedmiotem usługi doradztwa inwestycyjnego, tak aby 
klient, na rzecz którego świadczona jest usługa, mógł ocenić wyniki osiągane przez towarzystwo 
w związku z jej świadczeniem. 

2. Towarzystwo, o którym mowa w ust. 1, oprócz informacji wymaganych zgodnie z § 28 
ust. 1 przekazuje klientowi detalicznemu oraz potencjalnemu klientowi detalicznemu informacje 
obejmujące: 
 1) wskazanie metod oraz częstotliwości wyceny instrumentów finansowych będących 

przedmiotem usługi doradztwa inwestycyjnego; 
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 2) wskazanie wszelkich obiektywnych wskaźników finansowych, do których porównywane 
będą wyniki świadczonej usługi doradztwa inwestycyjnego; 

 3) określenie celów świadczonej usługi doradztwa inwestycyjnego, poziomu ryzyka 
związanego z instrumentami finansowymi będącymi przedmiotem usługi doradztwa 
inwestycyjnego oraz wszelkich ograniczeń związanych z inwestowaniem w te instrumenty. 

§ 43. 1. Towarzystwo, świadczące usługi doradztwa inwestycyjnego, przygotowuje i wdraża 
politykę działania w najlepiej pojętym interesie klienta, uwzględniając koszty związane 
z wykonaniem usługi doradztw inwestycyjnego, jej charakteru lub innych aspektów mające 
istotny wpływ na świadczoną usługę. 

2. Towarzystwo ustala wagę, jaką przypisuje poszczególnym czynnikom, o których mowa 
w ust. 1, lub wdraża procedurę określającą sposób ustalania tej wagi. 

3. Towarzystwo, ustalając wagę, bierze w szczególności pod uwagę: 
 1) kategorię, do której należy dany klient; 
 2) specyfikę świadczonej usługi; 
 3) cechy instrumentu finansowego będącego przedmiotem usługi doradztwa inwestycyjnego. 

§ 44. 1. Towarzystwo, przed zawarciem z klientem detalicznym umowy o świadczenie usług 
doradztwa inwestycyjnego, przekazuje klientowi detalicznemu, w celu uzyskania jego zgody na 
stosowanie polityki działania w najlepiej pojętym interesie klienta, informacje obejmujące opis 
wagi, jaką towarzystwo przypisuje poszczególnym czynnikom, o których mowa w § 43 ust. 2. 

2. Towarzystwo informuje klienta o istotnych zmianach w polityce działania w najlepiej 
pojętym interesie klienta, w terminie umożliwiającym mu wypowiedzenie umowy o świadczenie 
usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego, z zachowaniem okresu wypowiedzenia. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, towarzystwo przekazuje klientowi przy użyciu 
trwałego nośnika informacji lub za pośrednictwem strony internetowej towarzystwa, 
niestanowiącej trwałego nośnika, o ile spełnione są warunki określone w § 25 ust. 2. 

§ 45. 1. Towarzystwo jest zobowiązane do monitorowania skuteczności wdrożonych 
rozwiązań i stosowanej polityki działania w najlepiej pojętym interesie klienta, w celu 
odpowiedniego ich dostosowywania. 

2. Towarzystwo, nie rzadziej niż raz na rok, dokonuje przeglądu polityki działania 
w  najlepiej pojętym interesie klienta. Towarzystwo dokonuje przeglądu również w przypadku 
wystąpienia istotnej zmiany, która trwale wpływa na zdolność towarzystwa do dalszego 
uzyskiwania możliwie najlepszych wyników dla klienta. 

3. Towarzystwo musi być w stanie udowodnić klientowi, na jego żądanie, że działało 
zgodnie z wdrożoną polityką działania w najlepiej pojętym interesie klienta. 
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Rozdział 9 

Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek 
uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa i świadczenie związanego z tym doradztwa 

inwestycyjnego 

Oddział 1  

Przepisy ogólne 

§ 46. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:  
 1) funduszu – rozumie się przez to fundusz inwestycyjny otwarty, specjalistyczny fundusz 

inwestycyjny otwarty, fundusz zagraniczny, fundusz inwestycyjny otwarty z siedzibą 
w  państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, fundusz inwestycyjny otwarty 
z  siedzibą w państwach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
innych niż państwa członkowskie lub państwa należące do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, w rozumieniu ustawy; 

 2) doradztwie inwestycyjnym – rozumie się przez to nieodpłatne doradztwo inwestycyjne, 
o którym mowa w art. 32 ust. 2b ustawy; 

 3) zleceniu – rozumie się przez to zlecenie nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa lub 
tytułów uczestnictwa funduszy, dyspozycję lub inne oświadczenia woli związane 
z uczestnictwem w funduszu. 

Oddział 2  

Promowanie świadczonych usług pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek 
uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa 

§ 47. 1. Towarzystwo udostępnia bezpłatnie kluczowe informacje dla inwestorów funduszu 
inwestycyjnego lub funduszu zagranicznego wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tych 
informacjach. Na żądanie klienta towarzystwo dostarcza bezpłatnie roczne i półroczne 
sprawozdanie finansowe oraz prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego lub funduszu 
zagranicznego wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie. 

2. W przypadku pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa funduszy 
inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub 
funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego towarzystwo przedstawia informacje o ryzyku 
związanym z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa, które zawierają w szczególności: 
 1) wskazanie ryzyka związanego z danym rodzajem tytułów uczestnictwa; 
 2) wskazanie zmienności ceny danych tytułów uczestnictwa; 
 3) wyeksponowanie cechy dużej zmienności wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego 

w przypadku, gdy będzie się on cechować lub cechuje się dużą zmiennością ze względu na 
skład portfela inwestycyjnego lub na stosowanie techniki zarządzania tym portfelem; 

 4) jeżeli fundusz inwestycyjny lokuje większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery 
wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego albo odzwierciedla skład indeksu papierów 
wartościowych, w informacjach o funduszu należy wyeksponować stwierdzenie wskazujące 
na tę cechę; 
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 5) wskazanie informacji o ryzyku walutowym, w przypadku gdy wpłata i wypłata środków 
następuje w walucie obcej lub gdy większość aktywów funduszu inwestycyjnego 
inwestowana jest za granicą. 

Oddział 3  

Warunki prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu 
jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy 

§ 48. 1. Towarzystwo świadczące usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek 
uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa w regulaminie, o którym mowa w § 18 zamieszcza 
postanowienia określające sposób i warunki prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa 
w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy. 

2. Postanowienia, o którym mowa w ust. 1, obejmują w szczególności: 
 1) sposób identyfikacji klientów; 
 2) sposób postępowania w kontaktach z klientami osób pozostających z towarzystwem 

w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze; 
 3) sposób przekazywania klientom informacji dotyczących funduszy; 
 4) wskazanie miejsc, w których towarzystwo będzie prowadziło działalność w zakresie 

pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa 
funduszy; 

 5) sposób prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu 
jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy; 

 6) tryb i warunki składania zleceń za pośrednictwem telefonu, telefaksu oraz innych urządzeń 
technicznych lub systemów teleinformatycznych, a także za pomocą informatycznych 
nośników danych, w szczególności sposób identyfikacji osób składających zlecenia; 

 7) zasady świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego; 
 8) tryb przekazywania przyjętych zleceń związanych z uczestnictwem w funduszach do 

podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 2a pkt 4 ustawy; 
 9) terminy i sposób przekazywania przyjętych zleceń do podmiotów, o których mowa w art. 32 

ust. 2a pkt 4 ustawy; 
10) zasady rozpatrywania skarg i reklamacji; 
11) sposób zapobiegania powstawaniu konfliktu interesów, a w przypadku zaistnienia takiego 

konfliktu – sposób zarządzania konfliktem; 
12) sposób wykonywania działalności przez osoby, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy, 

uwzględniający obowiązki ciążące na towarzystwie w zakresie pośredniczenia w zbywaniu 
i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy. 
3. Zasady, o których mowa w ust. 2 pkt 10, powinny zawierać: 

 1) zasady prowadzenia rejestru skarg zawierającego informacje o wszystkich skargach na 
działalność tego towarzystwa złożonych w ciągu danego roku kalendarzowego i sposobie ich 
rozpatrywania; 

 2) zasady postępowania ze skargami na działalność towarzystwa, w tym w szczególności tryb 
i termin ich rozpatrzenia; 

 3) zasady postępowania ze skargami na działalność funduszu lub innych podmiotów 
działających na rzecz funduszu, w tym w szczególności termin i tryb przekazania skarg do 
odpowiedniego podmiotu. 
4. W zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 11, regulamin, o którym mowa w ust. 1, 
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powinien określać w szczególności: 
 1) okoliczności, które w odniesieniu do poszczególnych czynności z zakresu działalności 

polegającej na pośredniczeniu w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub 
tytułów uczestnictwa funduszy oraz doradztwie inwestycyjnym powodują lub mogą 
powodować powstanie konfliktu interesów związanego z istotnym ryzykiem naruszenia 
interesów klienta; 

 2) środki i procedury zarządzania konfliktami interesów; 
 3) w zależności od rozmiaru i rodzaju prowadzonej przez towarzystwo działalności, środki 

i   procedury zarządzania konfliktami interesów, obejmujące wszystkie lub wybrane 
z wymienionych poniżej metod: 
a) zapobiegania przepływowi informacji pomiędzy osobami powiązanymi z towarzystwem, 

wykonującymi w ramach działalności prowadzonej przez towarzystwo poszczególne 
czynności, które mogą powodować powstanie konfliktu interesów, w przypadku gdy taki 
przepływ informacji może zaszkodzić interesom jednego lub kilku klientów, lub 
zapewniania nadzoru nad takim przepływem informacji, jeżeli jest on konieczny, 

b) zapewniania nadzoru nad osobami powiązanymi z towarzystwem, wykonującymi 
w  ramach swoich podstawowych zadań czynności na rzecz i w imieniu klientów, 
w  ramach działalności prowadzonej przez towarzystwo, których interesy są sprzeczne 
z  interesem klienta towarzystwa lub które mogą reprezentować interesy sprzeczne 
z interesem klienta towarzystwa, 

c) zapobiegania istnieniu bezpośredniej zależności wysokości wynagrodzenia osób 
powiązanych z towarzystwem wykonujących określone czynności w ramach działalności 
prowadzonej przez towarzystwo, od wysokości wynagrodzenia lub zysków osiąganych 
przez osoby wykonujące czynności innego rodzaju, która powoduje lub mogłaby 
spowodować powstanie konfliktu interesów, 

d) zapobiegania możliwości wywierania niekorzystnego wpływu osób trzecich na sposób 
wykonywania przez osoby powiązane z towarzystwem czynności związanych 
z    prowadzeniem przez towarzystwo działalności w zakresie przyjmowania 
i  przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa oraz tytułów 
uczestnictwa funduszy, 

e) zapobiegania przypadkom jednoczesnego lub następującego bezpośrednio po sobie 
wykonywania przez tę samą osobę powiązaną z towarzystwem czynności związanych 
z  usługami świadczonymi przez dane towarzystwo, jeżeli mogłoby to wywrzeć 
niekorzystny wpływ na prawidłowe zarządzanie konfliktami interesów lub metody 
zapewniające nadzór nad takim sposobem wykonywania czynności, jeżeli jest on 
konieczny. 

§ 49. Towarzystwo powinno terminowo przekazywać zlecenia przyjęte od klientów. Termin 
przekazywania zleceń określa się w regulaminie wewnętrznym, o którym mowa w § 18 ust. 1. 

§ 50. Towarzystwo prowadzi rejestr wszystkich złożonych przez klientów zleceń w danym 
roku kalendarzowym. 

§ 51. 1. Towarzystwo prowadzi rejestr umów podpisywanych z poszczególnymi funduszami 
inwestycyjnymi, funduszami zagranicznymi lub towarzystwami. 

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać: 
 1) datę podpisania umowy; 
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 2) wskazanie funduszy, których jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa będą 
dystrybuowane w ramach podpisanej umowy. 

Oddział 4  

Świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego związanego ze świadczeniem usług 
pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa 

§ 52. 1. Świadcząc usługę doradztwa inwestycyjnego związanego ze świadczeniem usług 
pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, 
towarzystwo przygotowuje i przekazuje klientowi pisemną lub ustną rekomendację, 
przygotowaną w oparciu o potrzeby i sytuację klienta, dotyczącą nabycia, zbycia lub innych 
zleceń związanych z uczestnictwem w funduszu określonych jednostek uczestnictwa lub tytułów 
uczestnictwa funduszy lub powstrzymania się od nabycia, zbycia lub innych zleceń dotyczących 
tych instrumentów finansowych. 

2. Zasady świadczenia przez towarzystwo usług doradztwa inwestycyjnego związanego ze 
świadczeniem usług pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz 
tytułów uczestnictwa zamieszczone są w regulaminie wewnętrznym, o którym mowa w § 18 
ust. 1. 

§ 53. 1. Towarzystwo świadczący usługę doradztwa inwestycyjnego związanego ze 
świadczeniem usług pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz 
tytułów uczestnictwa, każdorazowo przed świadczeniem tej usługi, uzyskuje od klienta 
informacje niezbędne do ustalenia, czy przy należytym uwzględnieniu charakteru i zakresu 
świadczonej usługi rekomendowane nabycie, zbycie lub inne zlecenie związane z uczestnictwem 
w funduszu lub powstrzymanie się od nabycia, zbycia lub innych zleceń związanych 
z uczestnictwem w funduszu: 
 1) realizuje cele inwestycyjne danego klienta; 
 2) nie jest związane z ryzykiem, którego poziom przekraczałby możliwości inwestycyjne 

klienta; 
 3) ma charakter pozwalający na jej zrozumienie i dokonanie oceny ryzyka z nią związanego 

przez klienta, biorąc pod uwagę posiadane przez niego doświadczenie i wiedzę; 
 4) uwzględnia sytuację finansową klienta. 

2. Informacje dotyczące celów inwestycyjnych klienta muszą, stosownie do jego potrzeb, 
zawierać informacje na temat długości okresu, w którym klient chciałby prowadzić inwestycje, 
jego preferencji co do poziomu ryzyka, profilu ryzyka oraz celu inwestycji. 

3. Informacje dotyczące sytuacji finansowej klienta muszą, stosownie do jego potrzeb, 
zawierać wskazanie źródła i wysokości stałych dochodów, posiadanych aktywów, w tym 
aktywów płynnych, inwestycji, nieruchomości oraz stałych zobowiązań finansowych. 

4. W przypadku gdy klient nie przedstawia informacji, o których mowa w ust. 1, lub jeżeli 
przedstawia informacje niewystarczające, towarzystwo informuje klienta, że klient uniemożliwia 
mu dokonanie oceny, czy przewidziana usługa lub instrument finansowy są dla niego 
odpowiednie. 

5. Do świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego związanego ze świadczeniem usług 
pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa na 
rzecz klienta profesjonalnego towarzystwo może nie stosować przepisów ust. 1 – 4, w przypadku 
gdy uzna, że klient profesjonalny w odniesieniu do jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa 
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i świadczonych usług posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę pozwalające na zrozumienie 
i  dokonanie oceny ryzyka związanego z jednostkami uczestnictwa, tytułami uczestnictwa 
i  świadczonymi usługami oraz że klient profesjonalny jest w stanie ponieść związane ze 
świadczonymi usługami ryzyko inwestycyjne zgodne z jego celami inwestycyjnymi. 

§ 54. Towarzystwo nie może zachęcać klienta do nieprzedstawiania informacji, o których 
mowa w § 53. 

Rozdział 10 

Ewidencja zawartych transakcji oraz ewidencja zleceń składanych przez uczestników 
funduszy inwestycyjnych 

§ 55. 1. Towarzystwo prowadzi ewidencję zawartych transakcji przez fundusz inwestycyjny, 
transakcji zawartych na rachunek własny towarzystwa, transakcji dotyczących portfela w skład 
którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych lub transakcji dotyczących 
zbiorczego portfela papierów wartościowych. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, wykaz informacji objętych ewidencjonowaniem w ewidencji 
zawartych transakcji zawiera załącznik nr 3 do niniejszego rozporządzenia. 

3. W przypadku zawartych transakcji mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym 
niewystandaryzowane instrumenty pochodne, wykaz informacji objętych ewidencjonowaniem 
w  ewidencji zawartych transakcji mających za przedmiot instrumenty pochodne zawiera 
załącznik nr 4 do niniejszego rozporządzenia. 

4. Ewidencje, o których mowa w ust. 1, prowadzi się w formie elektronicznej lub 
papierowej. 

5. Ewidencjonowanie zawartych transakcji może być prowadzone za pomocą systemu 
teleinformatycznego służącego do zarządzania aktywami lub prowadzenia księgowości i powinno 
umożliwiać uzyskanie informacji o zawartych transakcjach, w zakresie wskazanym 
w załącznikach do rozporządzenia, oraz umożliwiać ich niezwłoczny odczyt i wydruk. System 
informatyczny wykorzystywany do prowadzenia ewidencji powinien uniemożliwiać likwidację 
lub zmianę wprowadzonych zapisów elektronicznych oraz umożliwiać identyfikację osoby, która 
dokonała wpisu w ewidencji. Stwierdzone błędy powinny być poprawiane za pomocą zapisów 
korygujących, niezmieniających i nielikwidujących zapisów wcześniejszych. 

6. Ewidencjonowanie zawartych transakcji w formie papierowej powinno być prowadzone 
w   sposób czytelny i trwały, umożliwiający identyfikację osoby, która dokonała wpisu 
w ewidencji. Stwierdzone błędy powinny być poprawiane z zachowaniem czytelności błędnego 
zapisu oraz umieszczeniem daty i czytelnego podpisu osoby dokonującej poprawki. 

7. Towarzystwo dokonuje wpisów do ewidencji zawartych transakcji nie później niż 
następnego dnia roboczego po dniu, w którym towarzystwo otrzymało potwierdzenie zawarcia 
transakcji objętej ewidencjonowaniem. 

8. Ewidencję zawartych transakcji prowadzi się odrębnie dla transakcji zawartych przez: 
 1) fundusz inwestycyjny – z wyjątkiem funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi 

subfunduszami; 
 2) fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami na rzecz każdego z subfunduszy; 
 3) towarzystwo na rachunek własny; 
 4) towarzystwo na rachunek zbiorczego portfela papierów wartościowych. 
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9. W przypadku gdy towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem lub jego częścią podmiotowi 
zewnętrznemu, ewidencja zawartych transakcji funduszu inwestycyjnego jest prowadzona przez 
towarzystwo lub przez ten podmiot. Prowadzenie ewidencji zawartych transakcji może być także 
powierzone przez towarzystwo podmiotowi prowadzącemu księgi rachunkowe funduszu. 
W przypadku zlecenia prowadzenia ewidencji zawartych transakcji ewidencja ta powinna być 
prowadzona na zasadach określonych w ust. 4 – 6 oraz w sposób zapewniający stały dostęp 
towarzystwa do informacji, o których mowa w ust. 1. 

§ 56. 1. Towarzystwo prowadzi ewidencję zleceń składanych przez uczestników 
zarządzanego przez siebie funduszu inwestycyjnego. 

2. W ewidencji, o której mowa w ust. 1, rejestruje się co najmniej następujące dane 
dotyczące zlecenia: 
 1) nazwę funduszu; 
 2) nazwę podmiotu składającego lub przekazującego zlecenie do realizacji; 
 3) nazwę funduszu lub podmiotu prowadzącego rejestr uczestników funduszu otrzymującego 

zlecenie; 
 4) datę i godzinę otrzymania zlecenia przez podmiot, o którym mowa w pkt 3; 
 5) warunki i sposób płatności; 
 6) rodzaj zlecenia; 
 7) datę zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa; 
 8) łączną wartość nabytych lub odkupionych jednostek uczestnictwa funduszu; 
 9) łączną ilość jednostek uczestnictwa funduszu, które nabyto albo odkupiono; 
10) cenę, po której nabyto albo odkupiono jednostki uczestnictwa; 
11) kwotę wpłaconą przez uczestnika w związku ze złożeniem zlecenia nabycia jednostek 

uczestnictwa albo kwotę wypłaconą uczestnikowi w związku ze złożeniem zlecenia 
odkupienia jednostek uczestnictwa. 
3. W ewidencji, o której mowa w ust. 1, rejestruje się także informacje o zleceniach 

nieprawidłowych lub odrzuconych, o ile dostępne dane umożliwiają taką rejestrację. 
4. Ewidencję, o której mowa w ust. 1, prowadzi się w formie elektronicznej lub papierowej. 
5. Ewidencjonowanie złożonych zleceń może być prowadzone za pomocą systemu 

teleinformatycznego służącego do prowadzenia rejestru uczestników funduszu i powinno 
umożliwiać uzyskanie informacji o złożonych zleceniach oraz umożliwiać ich niezwłoczny 
odczyt i wydruk. System informatyczny wykorzystywany do prowadzenia ewidencji powinien 
uniemożliwiać likwidację lub zmianę wprowadzonych zapisów elektronicznych oraz umożliwiać 
identyfikację osoby, która dokonała wpisu w ewidencji. Stwierdzone błędy powinny być 
poprawiane za pomocą zapisów korygujących, niezmieniających i nielikwidujących zapisów 
wcześniejszych. 

6. Ewidencjonowanie złożonych zleceń w formie papierowej powinno być prowadzone 
w  sposób czytelny i trwały, umożliwiający identyfikację osoby, która dokonała wpisu w 
ewidencji. Stwierdzone błędy powinny być poprawiane z zachowaniem czytelności błędnego 
zapisu oraz umieszczeniem daty i czytelnego podpisu osoby dokonującej poprawki. 

7. Towarzystwo dokonuje wpisów do ewidencji zleceń składanych przez uczestników 
funduszu inwestycyjnego nie później niż następnego dnia roboczego po dniu, w którym 
towarzystwo otrzymało takie zlecenie. 

8. Prowadzenie ewidencji zleceń składanych przez uczestników funduszu inwestycyjnego 
może być także powierzone podmiotowi prowadzącemu rejestr uczestników funduszu. 
W przypadku zlecenia prowadzenia ewidencji zleceń, ewidencja ta powinna być prowadzona na 
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zasadach określonych w ust. 2 – 7 oraz w sposób zapewniający stały dostęp towarzystwa do 
informacji, o których mowa w ust. 2. 

9. Powierzenie prowadzenia ewidencji zleceń składanych przez uczestników funduszu 
inwestycyjnego, podmiotowi, o którym mowa w ust. 8, nie zwalnia towarzystwa 
z odpowiedzialności za prawidłowe wykonywanie obowiązków, o których mowa w niniejszym 
rozdziale. 

Rozdział 11  

Dokumentowanie źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych 

§ 57. 1. Towarzystwo ma obowiązek dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji 
inwestycyjnych dotyczących funduszy inwestycyjnych, zbiorczego portfela papierów 
wartościowych, towarzystwa oraz portfeli klientów, dla których świadczona jest usługa 
zarządzania portfelem instrumentów finansowych, w szczególności poprzez: 
 1) określenie dokumentu strategii inwestycyjnej, o ile transakcja została zawarta w ramach tej 

strategii, lub 
 2) przechowywanie wszelkich decyzji jednostek organizacyjnych działających w towarzystwie, 

które biorą udział w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, wraz z wszelkimi 
innymi dokumentami służącymi podjęciu tych decyzji, jak analizy, dane o ratingach, raporty, 
w tym sporządzone przez towarzystwo lub na jego zlecenie. 
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny być wystarczające do wykazania 

i udokumentowania przez towarzystwo uzasadnienia podjętych decyzji inwestycyjnych. 
3. W przypadku transakcji, które nie zostały zawarte w ramach przyjętej strategii 

inwestycyjnej, dokumentowanie źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnej odbywa się 
zgodnie z ust. 1 pkt 2. 

4. Dokument strategii inwestycyjnej i każda jego zmiana są zatwierdzane przez upoważnioną 
jednostkę organizacyjną towarzystwa w sposób zgodny z procedurami wewnętrznymi, 
z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Przepis ust. 4 nie ma zastosowania, w przypadku gdy dokument strategii inwestycyjnej 
został sporządzony na potrzeby usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych 
i dokument ten oraz każda jego zmiana są zatwierdzane przez klienta towarzystwa, na rzecz 
którego świadczona jest ta usługa. 

§ 58. W przypadku gdy towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu 
lub jego częścią podmiotowi zewnętrznemu, dokumentacja źródeł decyzji inwestycyjnych 
prowadzona jest przez towarzystwo lub przez ten podmiot w sposób zapewniający stały dostęp 
towarzystwa do powyższych informacji. 

Rozdział 12  

Sposób przechowywania i archiwizowania dokumentów i innych nośników informacji 
związanych z działalnością funduszy inwestycyjnych i towarzystwa 

§ 59. Towarzystwo jest obowiązane przechowywać i archiwizować wszelkie dokumenty 
i inne nośniki informacji dotyczące działalności, o której mowa w art. 69 ustawy. 

§ 60. 1. Dokumenty powinny być przechowywane na takim nośniku informacji, na jakim 
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zostały sporządzone lub otrzymane przez towarzystwo, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Dokumenty sporządzone lub otrzymane przez towarzystwo za pomocą elektronicznych 

nośników informacji powinny być przechowywane na nośnikach elektronicznych o charakterze 
trwałym, umożliwiających odczytanie treści informacji zawartych w tych dokumentach przez 
cały okres ich przechowywania. 

§ 61. 1. Dokumenty oraz inne nośniki informacji zawierające dane, które towarzystwo ma 
obowiązek przechowywać i archiwizować, powinny być przechowywane w sposób 
uniemożliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych oraz umożliwiający kontrolę dostępu 
do nich, zapewniającą możliwość prześledzenia modyfikacji i przetwarzania danych. 

2. Towarzystwo jest obowiązane zapewnić należyte zabezpieczenie pomieszczeń, w których 
jest prowadzone archiwum, prowadzić ewidencję korzystania z archiwum oraz wyznaczyć osobę 
odpowiedzialną za prowadzenie archiwum. 

3. Towarzystwo jest obowiązane zapewnić osobom upoważnionym niezwłoczny wgląd do 
dokumentów oraz danych, o których mowa w ust. 1. 

 
Rozdział 13  

Warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia działalności 

§ 62. 1. Pomieszczenia, w których towarzystwo prowadzi działalność, powinny być 
zabezpieczone przed niekontrolowanym dostępem osób nieuprawnionych. 

2. Pomieszczenia, w których jest prowadzona obsługa klientów towarzystwa, powinny być 
wydzielone w sposób uniemożliwiający klientom oraz innym osobom nieuprawnionym 
niekontrolowany dostęp do pozostałych pomieszczeń towarzystwa. 

3. Sposób organizacji towarzystwa powinien gwarantować bezpieczeństwo obsługi klientów 
oraz przechowywanych dokumentów i danych. 

§ 63. 1. Systemy informatyczne towarzystwa powinny być zabezpieczone w taki sposób, aby 
uniemożliwić nieuprawniony dostęp do danych przetwarzanych przez te systemy. 

2. Towarzystwo jest obowiązane wprowadzić zabezpieczenia urządzeń uniemożliwiające 
nieuprawniony dostęp do systemów informatycznych i przetwarzania danych. Towarzystwo jest 
obowiązane opracować i wdrożyć wewnętrzne procedury regulujące dostęp do systemów 
informatycznych towarzystwa oraz kontrolę tego dostępu, zapewniające możliwość jego 
odtworzenia wraz z historią modyfikacji i przetwarzania danych. 

3. Urządzenia i systemy informatyczne towarzystwa powinny być zabezpieczone przed 
utratą danych spowodowaną awarią zasilania, innymi awariami lub zakłóceniami oraz innymi 
zdarzeniami losowymi. W celu zapewnienia ciągłości obsługi i pracy systemów informatycznych 
towarzystwo jest obowiązane, przynajmniej raz dziennie, tworzyć kopię bazy danych lub 
stosować inne środki techniczne umożliwiające odtworzenie danych oraz podjęcie pracy 
systemów informatycznych w sytuacji awarii lub utraty części lub całości danych 
w podstawowych bazach danych. Kopie bazy danych przechowywane są w budynku, w którym 
nie znajdują się systemy informatyczne przetwarzające dane. 

4. Towarzystwo opracowuje i wdraża wewnętrzne procedury regulujące dostęp do systemów 
teleinformatycznych oraz kontrolę tego dostępu, zapewniające możliwość odtworzenia historii 
dostępu wraz z historią modyfikacji i przetwarzania danych. 
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§ 64. 1. Miejsca, w których prowadzona jest działalność, powinny posiadać urządzenia 
telekomunikacyjne umożliwiające stały i bezpośredni kontakt z centralą towarzystwa, a także 
zapewniające sprawną obsługę klientów. 

2. Pomieszczenie, w którym prowadzona jest działalność, powinno mieć wyodrębnione 
miejsce umożliwiające klientom złożenie odpowiedniego zlecenia z zachowaniem poufności. 

3. Pomieszczenia, w których jest prowadzona działalność w zakresie pośrednictwa 
w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy, powinny 
być zabezpieczone przed niekontrolowanym dostępem osób nieuprawnionych. 

 
Rozdział 14 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 65. Tracą moc: 

1) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie postępowania 
towarzystw funduszy inwestycyjnych wykonujących działalność w zakresie zarządzania 
portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych 
lub doradztwa inwestycyjnego (Dz. U. Nr 207, poz. 1595), oraz 

2) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie kontroli 
wewnętrznej, ewidencji zawartych transakcji, zapobiegania występowaniu konfliktów 
interesów oraz dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych 
w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 45, poz. 364). 

§ 66. Towarzystwa dostosują prowadzoną działalność do wymogów określonych 
w niniejszym rozporządzeniu w terminie 3 miesięcy od dnia jego wejścia w życie. 

§ 67. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

MINISTER FINANSÓW 
 
 
 
____________________ 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481). 

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy: 
– Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/39/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów 

finansowych zmieniającej dyrektywy Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz. Urz. WE L 145 z 30.04.2004, str. 1, 
z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, str. 263), 

– Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzającej środki wykonawcze do dyrektywy 
2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków 
prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże 
dyrektywy (Dz. Urz. UE L 241 z 02.09.2006, str. 26). 
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3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 
i poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, 
poz. 1546, 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 1540, Nr 106, 
poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182 poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234 
poz. 1389 i poz. 1391. 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 131, 
poz. 763 i Nr 234, poz. 1391. 

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, 
poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1387. 

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 126, 
poz. 853 i Nr 127, poz. 858 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 133, poz. 767, 
Nr 205, poz. 1210 i Nr 232, poz. 1378. 

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 858 i Nr 182, 
poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 187, poz. 1111 i Nr 232, 
poz. 1378. 

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530 i Nr 182, 
poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 94, poz. 551, Nr 106, poz. 622 i Nr 205, poz. 1208. 

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 131, poz. 1075 i Nr 191, 
poz. 1484, z 2010 r. Nr 155, poz. 1037, Nr 230, poz. 1509 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458, 
Nr 106, poz. 622, Nr 138, poz. 810, Nr 142, poz. 828, Nr 199, poz. 1175 i Nr 234, poz. 1391. 
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Załączniki  
do rozporządzenia  
Ministra Finansów  
z dnia ..., (poz. …) 
 

ZAŁĄCZNIK Nr 1  
 

Obliczanie całkowitej ekspozycji metodą zaangażowania 

§ 1. Ilekroć w niniejszym Załączniku jest mowa o: 
1) wartości referencyjnej instrumentu pochodnego – rozumie się przez to wyrażoną 

w walucie w której wyceniane są aktywa funduszu wartość nominalną instrumentu stanowiącego 
bazę instrumentu pochodnego lub wartość równoważną wartości nominalnej instrumentu 
stanowiącego bazę instrumentu pochodnego, wynikającą ze standardu instrumentu pochodnego 
(wystandaryzowane instrumenty pochodne) lub umowy (niewystandaryzowane instrumenty 
pochodne). 

2) duracji – rozumie się przez to jedną z dwóch miar ryzyka instrumentów opartych na 
stopie procentowej stosowaną przez fundusz: 

a) durację Macaulay’a – rozumie się przez to średnią ważoną liczby lat od dnia 
sprawozdawczego do dnia zapadalności ekspozycji z tytułu danego 
instrumentu stanowiącego bazę instrumentu pochodnego, z wagami równymi 
udziałom płatności za poszczególne okresy w całkowitej wiarygodnie 
oszacowanej wartości godziwej tego instrumentu, przy zastosowaniu 
właściwej dla danego instrumentu rentowności do wykupu: 

 

gdzie: 
r - oznacza rentowność do wykupu, 
Ct - oznacza wartość strumienia pieniężnego w okresie t, 
m - oznacza liczbę okresów do terminu wykupu; 
albo 

 
b) zmodyfikowaną durację Macaulay’a (MD) – rozumie się przez to durację 

Macaulay’a zdyskontowaną za pomocą odpowiedniej dla danego instrumentu 
bazowego rentowności do wykupu przy założeniu rocznego okresu dyskonta, 
wyznaczoną zgodnie ze wzorem: 

 
3) instrument bazowy – instrument stanowiący bazę instrumentu pochodnego. 
4) lokatach funduszu – rozumie się przez to papiery wartościowe, instrumenty rynku 

pieniężnego oraz inne instrumenty, które zgodnie z ustawą stanowią katalog 
możliwych lokat funduszu, za wyjątkiem instrumentów, o których mowa w art. 94 – 
94a ustawy oraz 145 ust. 1 pkt 5 – 6 ustawy 
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§ 2. 1. Całkowita ekspozycja funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego 
funduszu inwestycyjnego otwartego stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone 
dla funduszu inwestycyjnego otwartego, wyznaczona metodą zaangażowania, o której mowa 
w  §  13 ust. 1 Rozporządzenia nie może przekroczyć wartości aktywów netto funduszu, 
obliczonej z zastrzeżeniem § 14 ust. 6 Rozporządzenia. 

2. Całkowita ekspozycja funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub specjalistycznego 
funduszu inwestycyjnego otwartego stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone 
dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego, wyznaczona metodą zaangażowania, o której mowa 
w § 13 ust. 1 Rozporządzenia nie może przekroczyć 300% wartości aktywów netto funduszu, 
obliczonej z zastrzeżeniem § 14 ust. 6 Rozporządzenia. 

§ 3. 1. Fundusz oblicza kwotę zaangażowania w instrument pochodny, w odniesieniu 
do każdego posiadanego instrumentu pochodnego, w tym wbudowanego instrumentu 
pochodnego. 

2. Kwota zaangażowania w instrument pochodny obliczona metodą zaangażowania 
jest równa wartości bezwzględnej wartości rynkowej równoważnej pozycji w instrumencie 
stanowiącym bazę instrumentu pochodnego, wycenianej tak samo, jak gdyby była ona 
składnikiem lokat funduszu. 

3. W przypadku, gdy nie jest możliwe wyznaczenie wartości, o której mowa w ust. 2 
kwota zaangażowania w instrument pochodny jest wyznaczana, jako większa z dwóch wartości: 

1) wartość bezwzględna wartości referencyjnej instrumentu pochodnego; 
2) wartość bezwzględna maksymalnej straty, jaką fundusz może ponieść z tytułu tego 

instrumentu pochodnego. 
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, jeżeli wartość maksymalnej straty, jaką 

fundusz może ponieść z tytułu tego instrumentu pochodnego jest nieograniczona, kwota 
zaangażowania w instrument pochodny jest wyznaczana, jako wartość bezwzględna wartości 
referencyjnej instrumentu pochodnego. 

§ 4. 1. Przyjmuje się następujące metodologie wyznaczania wartości rynkowej 
równoważnej pozycji w instrumencie stanowiącym bazę instrumentu pochodnego (WR), 
o której mowa w § 3 ust. 2 niniejszego Załącznika, dla poszczególnych rodzajów instrumentów 
pochodnych, w szczególności: 

1) Kontraktów terminowych futures: 
a) Kontrakt terminowy futures na obligacje  
  

 
b) Kontrakt terminowy futures na stopę procentową 

WR = wartość referencyjna kontraktu 
 

c) Walutowy kontrakt terminowy futures, gdzie jedna z walut jest walutą, w której 
fundusz dokonuje wyceny aktywów 
 
WR = wartość referencyjna kontraktu wyrażona w walucie niebędącej walutą, 
w której fundusz dokonuje wyceny aktywów × średni kurs NBP waluty niebędącej 
walutą, w której wyceniane są aktywa funduszu 
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d) Walutowy kontrakt terminowy futures, gdzie żadna z walut nie jest walutą, 
w której fundusz dokonuje wyceny aktywów 
 

  
 
e) Kontrakt terminowy futures na akcje 

 WR = liczba akcji przypadających na kontrakt × wartość rynkowa jednej akcji 
 
f) Kontrakt terminowy futures na indeks 

 WR = wartość indeksu × mnożnik kontraktu 
 
2) Opcji będących standardowymi instrumentami pochodnymi 

a) Opcja na obligacje 

 
 

b) Opcja na akcje spółki 
 WR = liczba akcji przypadających na opcję × wartość rynkowa jednej akcji × 

współczynnik delta opcji 
 
c) Opcja na stopę procentową 
 WR = wartość referencyjna opcji × współczynnik delta opcji 
 
d) Opcja na walutę, gdzie jedna z walut jest walutą, w której fundusz dokonuje 

wyceny aktywów 
WR = wartość referencyjna opcji wyrażona w walucie niebędącej walutą, w której 
fundusz dokonuje wyceny aktywów × średni kurs NBP waluty niebędącej walutą, 
w której wyceniane są aktywa funduszu × współczynnik delta opcji 
 

e) Opcja na walutę, gdzie żadna z walut nie jest walutą, w której fundusz dokonuje 
wyceny aktywów 
 

  
 

f) Opcja na indeks  
WR = wartość indeksu × mnożnik dla opcji × współczynnik delta opcji 

 
g) Opcja na kontrakt futures  
 WR = liczba kontraktów futures przypadających na opcję × WR dla kontraktu 

futures × współczynnik delta opcji 
 
h) Opcja na kontrakt wymiany (swap)  
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 WR = liczba kontraktów swap przypadających na opcję × WR dla kontraktu swap 
× współczynnik delta opcji 

 
i) Warranty 
 WR = liczba akcji lub obligacji przypadających na warrant × wartość rynkowa 

akcji lub obligacji × współczynnik delta warrantu 
 
3) Kontrakty wymiany (swap) 

a) Swap procentowy (IRS), gdzie walutą jest waluta, w której fundusz dokonuje 
wyceny aktywów 

 WR = wartość referencyjna swapu 
 
b) Swap procentowy (IRS), swap walutowy – procentowy (CIRS) lub swap 

walutowy, gdzie jedna z walut jest walutą, w której fundusz dokonuje wyceny 
aktywów 

 WR = wartość referencyjna swapu wyrażona w walucie niebędącej walutą, 
w której wyceniane są aktywa funduszu × średni kurs NBP waluty niebędącej 
walutą, w której wyceniane są aktywa funduszu 

 
c) Swap procentowy (IRS), swap walutowy – procentowy (CIRS) lub swap 

walutowy, gdzie żadna z walut nie jest walutą, w której fundusz dokonuje wyceny 
aktywów 
 

  
 

d) Swap całkowitego dochodu (TRS) 
 WR = wartość rynkowa instrumentu, w oparciu o który fundusz otrzymuje 

płatności 
 
e) Swap ryzyka kredytowego (CDS) 
 WR dla wystawcy swapa = max {wartość rynkowa długu stanowiącego bazę 

swapu ryzyka kredytowego; wartość referencyjna swapu ryzyka kredytowego} 
 
 WR dla nabywcy swapa = wartość rynkowa długu stanowiącego bazę swapu 

ryzyka kredytowego 
 
f) Kontrakt na różnice (CFD) 
 WR = liczba instrumentów stanowiących bazę kontraktu na różnicę (CFD) 

przypadających na kontrakt × wartość rynkowa instrumentu stanowiącego bazę 
kontraktu na różnicę (CFD) 

 
4) Kontrakty terminowe forward 

a) Walutowy kontrakt terminowy forward, gdzie jedna z walut jest walutą, w której 
fundusz dokonuje wyceny aktywów 
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WR = wartość referencyjna kontraktu wyrażona w walucie niebędącej walutą, 
w której fundusz dokonuje wyceny aktywów × średni kurs NBP waluty niebędącej 
walutą, w której wyceniane są aktywa funduszu  
 

b) Walutowy kontrakt terminowy forward, gdzie żadna z walut nie jest walutą, 
w której fundusz dokonuje wyceny aktywów 
 
 

 
 
c) Kontrakt terminowy forward na stopę procentową (FRA) 
 WR = wartość referencyjna kontraktu 

 
5) Wbudowane instrumenty pochodne 

a) Obligacja zamienna na akcje 
 WR = liczba akcji przypadających na obligację zamienną × wartość rynkowa akcji 

× współczynnik delta obligacji zamiennej 
2. Fundusz posiadający krótką pozycję w opcjach lub warrantach jest obowiązany 

stosować do wyznaczania kwoty zaangażowania w te opcje lub warranty odpowiednie wzory, 
o których mowa w ust. 1 z pominięciem współczynnika delta. 

§ 5. 1. Fundusz oblicza kwotę zaangażowania w taki sam instrument pochodny, 
oddzielnie dla każdego instrumentu pochodnego, jako sumę poszczególnych kwot 
zaangażowania w instrument pochodny, o których mowa w § 3 niniejszego Załącznika, dla 
których bazę stanowi ten sam instrument bazowy, po zastosowaniu metod redukcji 
zaangażowania, o których mowa w § 14 ust. 5 Rozporządzenia. 

2. Kwota zaangażowania w ten sam instrument pochodny, może podlegać redukcji, 
poprzez zastosowanie kompensacji lub szczególnych zasad kompensacji, o ile zostanie spełniony 
warunek, o którym mowa w § 14 ust. 5 Rozporządzenia, oraz procedura, o której mowa w § 14 
ust. 7 Rozporządzenia dopuszcza stosowanie kompensacji lub szczególnych zasad kompensacji. 

3. Kompensacji mogą podlegać: 
1) przeciwstawne pozycje w tych samych instrumentach pochodnych, dla których bazę 

stanowi ten sam instrument bazowy, oraz 
2) przeciwstawne pozycje w instrumencie pochodnym oraz w lokacie stanowiącej bazę 

tego instrumentu pochodnego. 
4. Kompensacja polega na obliczeniu, wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy: 
1) sumą kwot zaangażowania, o których mowa w § 3 niniejszego Załącznika, 

wynikających z pozycji długich oraz wartości instrumentu bazowego, jeżeli stanowi 
on lokatę funduszu, oraz 

2) sumą kwot zaangażowania, o których mowa w § 3 niniejszego Załącznika, 
wynikających z pozycji krótkich oraz wartości instrumentu bazowego, który jest 
przedmiotem krótkiej sprzedaży. 

5. Jeżeli instrumenty bazowe lub lokaty, o których mowa w ust. 4 różnią się pomiędzy 
sobą terminem zapadalności, mogą być przedmiotem kompensacji. 
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6. Pozycje w instrumentach pochodnych lub lokatach, o których mowa w ust. 3 mogą być 
przedmiotem kompensacji, jeżeli zawarcie tych transakcji eliminuje wszystkie istotne ryzyka 
związane z tymi instrumentami i lokatami. 

 
§ 6. 1. Fundusz zawierający transakcje mające za przedmiot instrumenty pochodne, dla 

których bazę stanowią instrumenty dłużne może, wyłącznie w odniesieniu do tych instrumentów 
oraz instrumentów dłużnych stanowiących lokaty funduszu, stosować specjalne zasady 
kompensacji, pod warunkiem, że:  

1) instrumenty stanowiące bazę instrumentów pochodnych oraz instrumenty dłużne 
stanowiące lokaty funduszu, które podlegają kompensacji zostały wyemitowane przez 
jeden podmiot, 

2) fundusz nie wykorzystuje tych instrumentów w ramach kompensacji, o której mowa 
w § 5 niniejszego Załącznika lub w ramach pozycji zabezpieczających, o których 
mowa w §7 niniejszego Załącznika, 

3) stosowanie specjalnych zasad kompensacji nie doprowadzi do błędnej oceny profilu 
ryzyka funduszu, 

4) prospekt funduszu określa docelowy poziom duracji funduszu, 
5) duracja funduszu jest bliska docelowej duracji funduszu, 
6) strategia inwestycyjna funduszu nie dopuszcza zajmowana pozycji w instrumentach 

pochodnych, których duracja znacząco odbiega od docelowego poziomu duracji 
funduszu, 

2.Stosowanie specjalnych zasad kompensacji w procesie obliczania całkowitej ekspozycji 
wymaga zastosowania poniższej procedury postępowania: 

1) Każdy instrument, podlegający specjalnym zasadom kompensacji, należy 
zaklasyfikować do jednego z przedziałów w zależności od terminu zapadalności, 
według poniższego wzoru: 

Numer przedziału 
zapadalności (j) 

Zakres przedziału 
zapadalności 
instrumentu bazowego 
lub instrumentu 
stanowiącego lokatę 
funduszu 

1 do 2 lat włącznie 
2 od 2 do 7 lat włącznie 
3 od 7 do 15 lat włącznie 
4 powyżej 15 lat 

2) Dla każdego instrumentu pochodnego w poszczególnych przedziałach należy 
wyznaczyć wartość rynkowa równoważnej pozycji w instrumencie stanowiącym 
bazę instrumentu pochodnego, o której mowa w § 4 niniejszego Załącznika. Dla 
każdego instrumentu dłużnego stanowiącego lokatę funduszu w poszczególnych 
przedziałach należy wyznaczyć cenę rynkową. Następnie wyznaczone wartości 
należy skorygować o różnicę pomiędzy duracją instrumentu oraz docelową duracją 
funduszu, według wzoru:  
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gdzie: 
Ei – wartość rynkowa równoważnej pozycji w instrumencie stanowiącym bazę 
instrumentu pochodnego lub wartość rynkowa instrumentu dłużnego, skorygowana 
o różnicę w duracjach, 
DIPi – duracja i–tego instrumentu pochodnego lub instrumentu dłużnego, 
DDP – docelowa duracja portfela, 
WRi – wartość rynkowa równoważnej pozycji w i–tym instrumencie bazowym, lub 
wartość rynkowa instrumentu dłużnego. 
Δ – współczynnik delta dla opcji 
 

3) W ramach każdego przedziału należy wyznaczyć pozycję dopasowaną (PDj) oraz 
pozycję niedopasowaną (PNj) według wzoru: 

 
PDj = min {∑Eij

długie; ∑Eij
krótkie} 

 
PNj = |∑Eij

długie – ∑Eij
krótkie

 | 
 

gdzie: 
PDj – pozycja dopasowana w j–tym przedziale zapadalności, 
PNj – pozycja niedopasowana w j–tym przedziale zapadalności, 
∑Eij

długie – suma wartości wyznaczonych w pkt 2 w j–tym przedziale zapadalności, 
w odniesieniu do instrumentów pochodnych lub dłużnych papierów wartościowych, 
w których fundusz posiada pozycję długą, 
∑Eij

krótkie – suma wartości wyznaczonych w pkt 2 w j–tym przedziale zapadalności, 
w odniesieniu do instrumentów pochodnych lub dłużnych papierów wartościowych, 
w których fundusz posiada pozycję krótką. 

 
Pozycja niedopasowana jest pozycją długą, gdy ∑Eij

długie > ∑Eij
krótkie, pozycją 

domkniętą, gdy ∑Eij
długie = ∑Eij

krótkie, albo pozycją krótką, gdy ∑Eij
długie < ∑Eij

krótkie. 
 

4) Należy wyznaczyć pozycję dopasowaną pomiędzy pozycjami niedopasowanymi 
w przedziałach pierwszym i drugim, drugim i trzecim oraz trzecim i czwartym, 
według wzoru: 
PDj,(j+1) = min {PNj, PN(j+1)}, 
jeżeli pozycje niedopasowane w odpowiednich przedziałach są przeciwne. Wówczas 
do celów dalszych obliczeń pozycje niedopasowane w odpowiednich przedziałach 
należy pomniejszyć o wyznaczoną wartość pozycji dopasowanej pomiędzy tymi 
przedziałami (PDj,(j+1)). 
 

5) Należy wyznaczyć pozycję dopasowaną pomiędzy przedziałami pierwszym i trzecim 
oraz drugim i czwartym, według wzoru: 
PDj,(j+2) = min {PNj, PN(j+2)}, 
jeżeli pozycje niedopasowane w odpowiednich przedziałach są przeciwne. Wówczas 
do celów dalszych obliczeń pozycje niedopasowane w odpowiednich przedziałach 
należy pomniejszyć o wyznaczoną wartość pozycji dopasowanej pomiędzy tymi 
przedziałami (PDj,(j+2)). 
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6) Należy wyznaczyć pozycję dopasowaną pomiędzy przedziałami pierwszym 
i czwartym, według wzoru: 
PD1,4 = min {PN1, PN4}, 
jeżeli pozycje niedopasowane w odpowiednich przedziałach są przeciwne. Wówczas 
do celów dalszych obliczeń pozycje niedopasowane w przedziałach pierwszym 
i czwartym należy pomniejszyć o wyznaczoną wartość pozycji dopasowanej 
pomiędzy tymi przedziałami (PD1,4). 
 

7) Fundusz oblicza kwotę zaangażowania w instrumenty pochodne podlegające 
specjalnym zasadom kompensacji, która stanowi sumę pozycji: 
a) 0% sumy pozycji dopasowanych, wyznaczonych w pkt 3, 
b) 40% sumy pozycji dopasowanych, wyznaczonych w pkt 4, 
c) 75% sumy pozycji dopasowanych, wyznaczonych w pkt 5, 
d) 100% pozycji dopasowanej wyznaczonej w pkt 6, 
e) 100% sumy pozycji niedopasowanych w poszczególnych przedziałach 

pozostałych po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt 1 – 6. 
 

§ 7. 1. Kwota zaangażowania w ten sam instrument pochodny wyznaczona zgodnie z § 5 
i   § 6 niniejszego Załącznika może podlegać redukcji, poprzez zastosowanie pozycji 
zabezpieczających. 

2. Pozycję zabezpieczającą, o której mowa w ust. 1 może stanowić: 
1) część lub całość innej kwoty zaangażowania w ten sam instrument pochodny lub  
2) lokata funduszu niebędąca instrumentem pochodnym,  

jeżeli spełniony jest warunek, o którym mowa w § 14 ust. 5 Rozporządzenia, oraz uwzględnianie 
pozycji zabezpieczających jest możliwe zgodnie z procedurą, o której mowa w § 14 ust. 7 
Rozporządzenia. 

3. Instrumenty pochodne odpowiadające kwotom zaangażowania, o których mowa 
w ust. 2 pkt 1 oraz lokaty, o których mowa w ust. 2 pkt 2 muszą spełniać następujące warunki: 

1) Transakcje mające za przedmiot instrumenty pochodne oraz lokaty zostały zawarte 
wyłącznie w celu redukcji ryzyka funduszu, oraz redukcja ryzyka jest możliwa do 
zweryfikowania; 

2) Zawarcie transakcji mających za przedmiot instrumenty pochodne lub lokaty 
prowadzi do eliminacji wszystkich istotnych ryzyk związanych z tymi instrumentami 
lub lokatami; 

3) Instrumenty stanowiące bazę instrumentów pochodnych lub lokaty należą do tej samej 
klasy aktywów, co instrumenty stanowiące bazę instrumentów pochodnych lub lokaty, 
które są zabezpieczane; 

4) Instrumenty pochodne lub lokaty stanowią efektywne zabezpieczenie w skrajnych 
warunkach rynkowych. 

4. Umowy mające za przedmiot walutowe instrumenty pochodne lub lokaty, które 
fundusz zawiera w wyłącznie celu redukcji ryzyka walutowego mogą być kompensowane 
z innymi instrumentami pochodnymi lub lokatami, które to ryzyko generują. 

 
§ 8. Kwota zaangażowania w ten sam instrument pochodny lub lokata funduszu mogą 

być wykorzystane w ramach kompensacji, specjalnych zasad kompensacji albo uznane za 
pozycję zabezpieczającą, do wysokości swej wartości, która nie została wykorzystana w ramach 
kompensacji, specjalnych zasad kompensacji albo uznana za pozycję zabezpieczającą. 
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§ 9. 1. Fundusz jest obowiązany zwiększyć całkowitą ekspozycję o wartość rynkową 

papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego lub wartość otrzymanych środków 
pieniężnych otrzymanych jako zabezpieczenie w ramach transakcji przy zobowiązaniu się 
funduszu do odkupu lub umów pożyczek papierów wartościowych. 

2. Fundusz inwestycyjny zamknięty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty 
stosujący zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego 
zamkniętego jest obowiązany zwiększyć całkowitą ekspozycję o wartość nominalną pożyczek, 
kredytów oraz wyemitowanych obligacji o których mowa w art. 152 ustawy. 
 

§ 10. Całkowita ekspozycja funduszu (CE) obliczona metodą zaangażowania jest równa 
sumie kwot wskazanych w pkt 1 – 3: 

1) sumie wartości wszystkich kwot zaangażowania, o których mowa w § 5 
niniejszego Załącznika, po uwzględnieniu technik redukcji całkowitej ekspozycji; 

2) sumie wartości rynkowej papierów wartościowych, instrumentów rynku 
pieniężnego oraz środków pieniężnych, o których mowa w § 9 ust. 1 niniejszego 
Załącznika; 

3) sumie wartości pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji, o których 
mowa w § 9 ust. 2 niniejszego Załącznika.
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 

Obliczanie całkowitej ekspozycji metodą wartości zagrożonej 

§ 1. Metoda wartości zagrożonej (VaR) służy do szacowania ryzyka rynkowego funduszu 
rozumianego, jako możliwość poniesienia przez fundusz strat, wynikających z wahań wartości 
rynkowych pozycji wchodzących w skład aktywów funduszu objętego modelem wartości 
zagrożonej. 

§ 2. Metoda wartości zagrożonej polega na zastosowaniu modelu wartości zagrożonej do 
obliczania całkowitej ekspozycji z tytułu ryzyka rynkowego funduszu i może być stosowana 
przez towarzystwo, jeśli są spełnione następujące wymogi: 

1) towarzystwo dokonało wyboru spośród dwóch wariantów metody wartości zagrożonej 
funduszu, o których mowa w § 13 ust. 1 Rozporządzenia, w oparciu o procedurę wyboru, 
o której mowa w § 13 ust. 2 Rozporządzenia, uwzględniając co najmniej warunki 
o których mowa w § 13 ust. 2 Rozporządzenia, oraz: 

a) docelową alokację aktywów funduszu, 
b) realizowanie przez fundusz polityki inwestycyjnej polegającej na 

odzwierciedlaniu składu uznanego indeksu, 
c) posiadanie przez fundusz wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji 

w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszu (benchmark) 
d) konstrukcję wzorca, o którym mowa w lit. c oraz ewentualną zawartość przez ten 

wzorzec instrumentów generujących dźwignię finansową lub pozycji krótkich, 
2) towarzystwo sporządziło dokument zawierający szczegółowe uzasadnienie wyboru 

określonego wariantu metody wartości zagrożonej funduszu,  
3) towarzystwo dokonało i sporządziło dokument zawierający ocenę polityki inwestycyjnej 

oraz profilu ryzyka funduszu w celu określenia maksymalnego limitu całkowitej 
ekspozycji funduszu, przy czym limit ten nie może być wyższy niż limit, o którym mowa 
w § 17 lub § 18 pkt 3 niniejszego Załącznika. 

4) Do zadań stałej jednostki do spraw zarządzania ryzykiem, oprócz wyżej wskazanych 
punktów, należy: 

a) projektowanie, wdrożenie oraz zapewnienie stosowania modelu wartości 
zagrożonej w każdym dniu roboczym, 

b) regularne weryfikowanie modelu wartości zagrożonej, obejmujące 
w szczególności regularne przeprowadzanie weryfikacji historycznych oraz testów 
warunków skrajnych, 

c) wstępna akceptacja oraz przedstawianie do akceptacji zarządu towarzystwa zmian 
w modelu wartości zagrożonej oraz zmian w zakresie pozostałych procesów 
i    metod wykorzystywanych do zarządzania ryzykiem funduszu, wraz 
z uzasadnieniem oraz wynikami przeprowadzonych weryfikacji i testów, 

d) zapewnienie dostosowania modelu wartości zagrożonej do polityki inwestycyjnej 
funduszu, 

e) identyfikacja oraz obliczanie wartości zagrożonej portfela referencyjnego, 
w przypadku stosowania przez fundusz modelu względnej wartości zagrożonej, 

f) wprowadzenie systemu wewnętrznych limitów na wartość zagrożoną, wyznaczoną 
dla poszczególnych rodzajów ryzyka rynkowego objętych modelem wartości 
zagrożonej, który podlega zatwierdzeniu przez zarząd towarzystwa, 
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g) monitorowanie przestrzegania systemu wewnętrznych limitów na wartość 
zagrożoną, 

h) monitorowanie ryzyk związanych ze stosowaniem przez fundusz instrumentów 
lub transakcji, które mogą nie być objęte modelem wartości zagrożonej, w tym 
w szczególności ryzyka związane ze stosowaniem: 

i. Transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, 
ii. Umów pożyczek papierów wartościowych, 

iii. Umów pożyczek, kredytów lub wyemitowanych obligacji o których mowa 
w art. 152 ustawy, 

i) monitorowanie ryzyk związanych ze stosowaniem przez fundusz 
niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, 

j) monitorowanie ryzyk związanych ze stosowaniem przez fundusz 
niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, 

k) opracowywanie i analizowanie dziennych raportów na temat wyników modelu 
wartości zagrożonej oraz podejmowanie odpowiednich działań w celu 
zapewnienia przestrzegania limitów całkowitej ekspozycji funduszu, 

l) regularne przekazywanie do zarządu towarzystwa raportów informujących 
o  poziomie wartości zagrożonej funduszu, wynikach weryfikacji historycznych 
oraz wynikach testów warunków skrajnych, 

m) zapewnienie kompletności dokumentacji, o której mowa w § 15 niniejszego 
Załącznika, 

5) model wartości zagrożonej funduszu jest ściśle zintegrowany z procesem zarządzania 
ryzykiem funduszu oraz procesem podejmowania decyzji inwestycyjnych, 

6) jednostka niezależna od jednostki odpowiedzialnej za budowę modelu przeprowadziła 
testy weryfikacyjne mające wykazać, iż założenia przyjęte w ramach modelu wartości 
zagrożonej są prawidłowe oraz nie nastąpiło niedoszacowanie lub zawyżenie ryzyka, przy 
uwzględnieniu struktury ryzyka aktywów funduszu, 

7) testy, o których mowa w pkt 6 są przeprowadzane również w przypadku istotnych zmian 
w funkcjonowaniu modelu wartości zagrożonej, w szczególności wynikających ze: 

a) zmiany polityki inwestycyjnej funduszu, 
b) zidentyfikowania nowych istotnych ryzyk, na które narażony jest fundusz, oraz 

które powinny zostać objęte modelem wartości zagrożonej, 
c) zmian wynikających z konieczności poprawy precyzji modelu wartości zagrożonej 

zidentyfikowanych w trakcie weryfikacji historycznych modelu, 
8) towarzystwo dokonuje regularnych weryfikacji spójności, terminowości i rzetelności 

źródeł danych używanych do zasilania modelu wartości zagrożonej, włącznie 
z niezależnością takich źródeł danych, 

9) pracownicy towarzystwa posiadają odpowiednie, udokumentowane kwalifikacje i wiedzę 
w zakresie wpływu stosowania modelu wartości zagrożonej na powierzony im zakres 
działalności; 

10) zarząd towarzystwa i osoby sprawujące stanowiska kierownicze w towarzystwie aktywnie 
uczestniczą w procesie zarzadzania ryzykiem funduszu, w szczególności poprzez: 

a) analizę raportów informujących o poziomie wartości zagrożonej funduszy, 
wynikach weryfikacji historycznych oraz wynikach testów warunków skrajnych, 

b) akceptację zmian w modelu wartości zagrożonej oraz zmian w zakresie 
pozostałych procesów i metod wykorzystywanych do zarządzania ryzykiem 
funduszu, zgodnie z procedurą, o której mowa w § 16 ust. 3 Rozporządzenia, 



53 
 

c) zlecanie wykonania dodatkowych testów lub weryfikacji modelu wartości 
zagrożonej oraz pozostałych procesów i metod wykorzystywanych do zarządzania 
ryzykiem funduszu, w przypadku, gdy proponowane przez stałą jednostkę do 
spraw zarządzania ryzykiem zmiany mogą być w opinii zarządu towarzystwa 
nieadekwatne, 

11) przynajmniej raz w roku w ramach przeglądu, o którym mowa w § 16 Rozporządzenia, 
towarzystwo dokonuje przeglądu całego systemu zarządzania ryzykiem oraz działalności 
jednostki do spraw zarządzania ryzykiem, w zakresie oceny elementów, o których mowa 
w pkt 1 – 11 oraz wprowadza zmiany, o ile jest to uzasadnione. 

§ 3. Wartość zagrożoną oblicza się w każdym dniu roboczym przyjmując: 
1) lewostronny poziom ufności równy 99%; 
2) założony okres utrzymywania stałej wielkości i struktury aktywów funduszu, 

wynoszący: 
a) 20 dni roboczych – w celu obliczenia całkowitej ekspozycji funduszu, 
b) 1 dzień roboczy – w celu dokonania weryfikacji historycznych modelu wartości 

zagrożonej, o których mowa w § 10 – 11 niniejszego Załącznika. 
3) oszacowania parametrów modelu wartości zagrożonej, a w szczególności zmienności, 

współczynników korelacji, na podstawie wiarygodnych danych historycznych za okres 
obejmujący co najmniej 250 dni roboczych. W przypadku wystąpienia gwałtownego 
wzrostu zmienności parametrów cenowych, okres 250 dni roboczych może być 
skrócony; 

4) kwartalną aktualizację parametrów modelu. Aktualizacja ta powinna być dokonywana 
częściej, w przypadku wystąpienia gwałtownego wzrostu zmienności parametrów 
cenowych. 

§ 4. 1. Pod warunkiem zapewnienia nieprzerwanego stosowania modelu absolutnej 
wartości zagrożonej, w celu obliczenia całkowitej ekspozycji funduszu dopuszcza się: 

1) przyjęcie krótszego okresu prognozy niż określony w § 3 pkt 2 lit. a niniejszego 
Załącznika, pod warunkiem odpowiedniego przeskalowania limitu, o którym mowa 
w § 17 niniejszego Załącznika na wielkość odpowiadającą okresowi 20 dni roboczych; 

2) przyjęcie poziomu ufności niższego niż określony w § 3 pkt 1 niniejszego Załącznika, 
pod warunkiem, że lewostronny poziom ufności przyjęty do obliczeń jest nie niższy 
niż 95%, oraz pod warunkiem przeskalowania limitu, o którym mowa w § 17 
niniejszego Załącznika na wielkość odpowiadającą 99% poziomowi ufności.  

   2. Towarzystwo, które w celu obliczenia całkowitej ekspozycji funduszu przy 
zastosowaniu modelu absolutnej wartości zagrożonej, przyjęło okres prognozy krótszy niż 
określony w § 3 pkt 2 lit. a lub poziom ufności niższy niż określony w § 3 pkt 1, jest obowiązane 
przeskalować limit, o którym mowa w § 17 według poniższego wzoru: 
 

 
 
Gdzie:  
LpY,T – przeskalowany limit, o którym mowa w § 17 niniejszego Załącznika, 
L – limit o którym mowa w §17, 
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T – okres prognozy równy okresowi określonemu w § 3 pkt 2 lit. a niniejszego Załącznika, 
t – okres prognozy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszego Załącznika,  
Y – poziom ufności równy wartości określonej w § 3 pkt 1 niniejszego Załącznika, 
y – poziom ufności, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 niniejszego Załącznika, 
wspY – oznacza wartość standaryzowanego rozkładu normalnego N~(0,1), odpowiadającą 

dystrybuancie tego rozkładu o wartości równej Y, 
wspy – oznacza wartość standaryzowanego rozkładu normalnego N~(0,1), odpowiadającą 

dystrybuancie tego rozkładu o wartości równej y. 
  3. Towarzystwo jest obowiązane uzasadnić stosowanie do wyznaczania wartości 
zagrożonej funduszu poziomu ufności lub okresu prognozy innych niż wskazane w § 3 
niniejszego Załącznika. 

§ 5. Fundusze zawierające umowy mające za przedmiot opcje uwzględniają 
w obliczeniach wartości zagrożonej: 

1) nieliniowość zmian wartości opcji względem zmian bieżących parametrów cenowych; 
2) wpływ innych niż zmiany bieżących parametrów cenowych czynników wpływających 

na wartość opcji. 

§ 6. Model wartości zagrożonej powinien ujmować wystarczającą liczbę czynników 
ryzyka w zależności od skali aktywności funduszu na poszczególnych rynkach, 
a w szczególności czynniki wskazane w § 7 – 9 niniejszego Załącznika. 

§ 7. W zakresie zastosowania modelu wartości zagrożonej do pomiaru ryzyka stopy 
procentowej: 

1) przez parametry cenowe należy rozumieć rentowności do wykupu instrumentów 
uznawanych na danym rynku za wolne od ryzyka kredytowego, w szczególności: 
instrumenty dłużne wyemitowane przez Skarb Państwa, hipotetyczne depozyty 
i lokaty wynikające z dekompozycji transakcji, których przedmiotem są instrumenty 
pochodne na stopę procentową; 

2) system pomiaru ryzyka uwzględnia zbiór czynników ryzyka odpowiadających 
stopom procentowym w każdej walucie, w której fundusz utrzymuje pozycje 
bilansowe lub pozabilansowe wrażliwe na stopy procentowe; 

3) towarzystwo modeluje krzywe dochodowości, stosując w odniesieniu do każdej 
z  krzywych dochodowości jedno z powszechnie uznanych podejść, przy czym dla 
istotnych ekspozycji na ryzyko stopy procentowej w najważniejszych walutach i na 
najważniejszych rynkach, krzywa dochodowości jest podzielona co najmniej na sześć 
segmentów zapadalności w celu ujęcia wahań zmienności stóp wzdłuż krzywej 
dochodowości; 

4) system pomiaru ryzyka uwzględnia ryzyko niedoskonale skorelowanych przesunięć 
między różnymi krzywymi dochodowości; 

5) model wartości zagrożonej w zakresie ryzyka stóp procentowych uwzględnia 
zróżnicowanie poziomów rentowności do wykupu dla rożnych instrumentów 
stanowiących bazę instrumentów pochodnych. 

 
§ 8. W zakresie zastosowania modelu wartości zagrożonej do pomiaru ryzyka 

walutowego: 
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1) system pomiaru ryzyka uwzględnia czynniki ryzyka odpowiadające poszczególnym 
walutom, w których denominowane są pozycje funduszu, z których żadna nie jest 
walutą, w której wyceniane są aktywa funduszu; 

2) parametrami cenowymi są kursy walutowe; 
3) obliczając wartość zagrożoną należy uwzględnić otwarte pozycje funduszu 

w   instrumentach pochodnych denominowanych w poszczególnych walutach, 
z których żadna nie jest walutą, w której wyceniane są aktywa funduszu. 

 
§ 9. W zakresie stosowania modelu wartości zagrożonej do pomiaru ryzyka cen 

instrumentów kapitałowych: 
1) przez instrumenty kapitałowe, rozumie się akcje i prawa do akcji, prawa poboru akcji, 

kwity depozytowe, inne papiery wartościowe obciążone ryzykiem cen instrumentów 
kapitałowych, w tym te, których wartość jest powiązana z wartością uznanych 
indeksów, elementy kapitałowe papierów wartościowych zamiennych na instrumenty 
kapitałowe wymienione w pkt 1 – 4; 

2) system pomiaru ryzyka uwzględnia czynniki ryzyka odpowiadające poszczególnym 
rynkom instrumentów kapitałowych, w których fundusz utrzymuje znaczące pozycje. 

3) w przypadku instrumentów pochodnych, dla których bazę stanowią uznane indeksy, 
parametrami cenowymi są wartości indeksów giełd, na których są notowane 
poszczególne instrumentu kapitałowe. 

§ 10. Towarzystwo jest obowiązane do codziennego porównywania wartości zagrożonych 
funduszu, obliczonych dla poprzedzających dany dzień 250 kolejnych dni roboczych (okres 
weryfikacji), z rzeczywistymi dziennymi stratami na pozycjach wchodzących w skład aktywów 
funduszu, objętych modelem wartości zagrożonej, uwzględniającymi rzeczywiste zmiany 
parametrów cenowych, wielkości i strukturę pozycji wchodzących w skład aktywów funduszu 
(weryfikacja historyczna modelu na rzeczywistych zmianach wartości aktywów funduszu). 
W pierwszym roku stosowania modelu towarzystwo może dokonywać weryfikacji historycznej 
rzeczywistych zmian wartości aktywów funduszu, powiększając sukcesywnie okres weryfikacji 
od jednego kwartału do 250 dni roboczych. 

§ 11. Towarzystwo jest obowiązane do codziennego porównywania wartości zagrożonych 
funduszu, obliczonych dla poprzedzających dany dzień 250 kolejnych dni roboczych (okres 
weryfikacji), z hipotetycznymi stratami na poszczególnych pozycjach aktywów funduszu, 
objętych modelem wartości zagrożonej, z tytułu rzeczywistych zmian parametrów cenowych, 
obliczonymi przy założeniu utrzymywania przez 24 godziny stałej wielkości i struktury pozycji 
wchodzących w skład aktywów tego funduszu (weryfikacja historyczna modelu na 
hipotetycznych zmianach wartości aktywów funduszu). W pierwszym roku stosowania modelu 
towarzystwo może dokonywać weryfikacji historycznej hipotetycznych zmian wartości aktywów 
funduszu, powiększając sukcesywnie okres weryfikacji od jednego kwartału do 250 dni 
roboczych. 

§ 12. 1. Jeżeli w toku przeprowadzania weryfikacji, o której mowa § 10 lub § 11 
niniejszego Załącznika liczba przypadków, w których dzienna strata funduszu przekracza stratę 
wyznaczoną za pomocą modelu wartości zagrożonej, jest nie niższa niż 4, towarzystwo jest 
obowiązane obliczać wartość zagrożoną funduszu objętego modelem wartości zagrożonej, jako 
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iloczyn średniej arytmetycznej wartości zagrożonych obliczonych w 60 poprzednich dniach 
roboczych i współczynnika korygującego (k), ustalonego zgodnie z poniższą tabelą:  
 
Liczba przekroczeń Współczynnik korygujący (k) 
4 3,00 
5 3,40 
6 3,50 
7 3,65 
8 3,75 
9 3,85 
10 i więcej 4,00 
 
   2. Towarzystwo jest obowiązane wyznaczać wartość zagrożoną funduszu w sposób 
wskazany w ust. 1 do momentu, w którym liczba przypadków, w których dzienna strata funduszu 
przekracza stratę wyznaczoną za pomocą modelu wartości zagrożonej spadnie poniżej 4. 
   3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 towarzystwo jest obowiązane dokonać 
przeglądu modelu wartości zagrożonej w celu zidentyfikowania przyczyn wystąpienia 
nadmiernej liczby przypadków, w których dzienna strata funduszu przekracza stratę wyznaczoną 
za pomocą modelu wartości zagrożonej oraz niezwłocznie podjąć działania w celu poprawy 
precyzji modelu. 

 
§ 13. 1. W przypadku, gdy liczba przekroczeń, o których mowa w § 12 ust. 1 niniejszego 

Załącznika jest nie niższa niż 4 lub w przypadku każdorazowego przekroczenia powodującego 
zwiększenie współczynnika korygującego (k), stała jednostka do spraw zarządzania ryzykiem jest 
zobowiązana niezwłocznie powiadomić zarząd towarzystwa o zidentyfikowanych 
przekroczeniach. W pisemnym raporcie informującym o tych przekroczeniach powinna 
znajdować się analiza i wyjaśnienie przyczyn tych przekroczeń oraz wskazanie działań podjętych 
w celu poprawienia precyzji modelu wartości zagrożonej stosowanego przez towarzystwo. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, towarzystwo jest zobowiązane niezwłocznie, nie 
później jednak niż 5 dni roboczych po zakończeniu weryfikacji historycznej, powiadomić 
Komisję o stwierdzonych przekroczeniach. 

§ 14. 1. Towarzystwo, przy zastosowaniu procedury opracowanej i wdrożonej dla 
każdego zarządzanego funduszu, jest zobowiązane do dokonywania serii symulacji wpływu 
skrajnie niekorzystnych warunków na wynik na pozycjach wchodzących w skład aktywów 
funduszu objętych modelem wartości zagrożonej oraz na poziom wartości zagrożonej (testy 
warunków skrajnych), uwzględniających między innymi skrajne zakłócenia parametrów, 
o których mowa w § 5 ust 4 pkt 3. 
   2. Testy warunków skrajnych funduszu obejmują ryzyka związane ze stosowaniem przez 
fundusz instrumentów oraz transakcji, o których mowa w § 13 ust. 1 rozporządzenia. 
   3. Towarzystwo jest obowiązane przeprowadzać testy warunków skrajnych w każdym 
momencie, gdy jest to w opinii towarzystwa uzasadnione, w szczególności w przypadku nagłej 
zmiany warunków rynkowych, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

4. Testy warunków skrajnych powinny być zintegrowane z systemem zarządzania 
ryzykiem w szczególności poprzez: 
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1) analizę wyników testów warunków skrajnych przez stałą jednostkę do spraw 
zarządzania ryzykiem, 

2) informowanie zarządu towarzystwa o wynikach testów warunków skrajnych, 
3) wykorzystywane wyników testów warunków skrajnych przez towarzystwo 

w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do funduszy. 

   § 15. Towarzystwo jest obowiązane do posiadania, w odniesieniu do każdego funduszu, 
pełnej dokumentacji przeprowadzonych obliczeń wartości zagrożonej, wyników weryfikacji 
historycznych oraz testów warunków skrajnych, obejmującą w szczególności: 

1) charakterystykę danych zastosowanych w celu budowy modelu wartości zagrożonej, 
2) procedurę wdrożenia modelu do procesu zarzadzania ryzykiem funduszu, 
3) określenie precyzji i kompletności oceny ryzyka przy zastosowaniu modelu, w tym 

określenie ryzyk objętych modelem wartości zagrożonej, 
4) metodykę modelu wartości zagrożonej, w tym założenia matematyczne modelu 

wartości zagrożonej, 
5) uzasadnienie przyjętych założeń, 
6) charakterystykę danych wykorzystywanych przy obliczaniu wartości zagrożonej, 
7) metody testowania modelu wartości zagrożonej, 
8) sposób przeprowadzania oraz wyniki weryfikacji historycznych, o których mowa 

w § 10 i § 11 niniejszego Załącznika. 
9) sposób przeprowadzania oraz wyniki testów warunków skrajnych, o których mowa 

w § 14 niniejszego Załącznika, 
10) system wewnętrznych limitów na wartość zagrożoną, wyznaczoną dla 

poszczególnych rodzajów ryzyk objętych modelem wartości zagrożonej. 
 

§ 16. Towarzystwo może stosować model absolutnej wartości zagrożonej albo model 
względnej wartości zagrożonej w celu obliczenia całkowitej ekspozycji funduszu. 
 
   § 17. Całkowita ekspozycja funduszu obliczona przy zastosowaniu modelu absolutnej 
wartości zagrożonej, przy założeniu okresu prognozy, o którym mowa w § 3 pkt 2 lit. a 
niniejszego Załącznika, nie może przekroczyć 20% wartości aktywów netto funduszu. 
 

§ 18. Towarzystwo stosujące model względnej wartości zagrożonej w celu obliczenia 
całkowitej ekspozycji funduszu: 

1) opracowuje, wdraża i stosuje procedurę wyboru oraz zmian w składzie portfela 
referencyjnego,  

2) oblicza wartość zagrożoną portfela referencyjnego oraz wartość zagrożoną funduszu,  
3) zapewnia, iż wartość zagrożona funduszu, nie przekracza 200% wartości zagrożonej 

portfela referencyjnego. 
 

§ 19. 1. Portfel referencyjny to wybrany przez towarzystwo zbiór instrumentów 
finansowych, który spełnia poniższe warunki: 

1) w skład tego portfela nie wchodzą instrumenty, o których mowa w § 13 ust. 1 
Rozporządzenia lub pozycje krótkie; 

2) profil ryzyka tego portfela jest zbieżny z profilem ryzyka funduszu, 
z  uwzględnieniem celów inwestycyjnych i polityki inwestycyjnej funduszu, oraz 
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ograniczeń inwestycyjnych, o których mowa w art. 96 – 101, 104 ustawy lub art. 145 
– 149, 151a ustawy; 

2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) może nie być spełniony, jeżeli: 
1) strategia inwestycyjna funduszu dopuszcza zajmowanie pozycji długich i krótkich 

w tych samych lub podobnych instrumentach pochodnych w celu osiągania zysków 
z   tytułu różnic cen, a portfel referencyjny został skonstruowany w sposób 
zapewniający uwzględnienie ryzyka związanego z taką strategią inwestycyjną, albo  

2) fundusz zawiera umowy, których przedmiotem są walutowe instrumenty pochodne 
w celu zabezpieczenia aktywów funduszu denominowanych w walucie niebędącej 
walutą, w której fundusz dokonuje wyceny aktywów, a portfel referencyjny stanowi 
indeks zabezpieczony przed ryzykiem kursu walutowego. 

 
§ 20. W przypadku, gdy profil ryzyka funduszu ulega częstym zmianom lub jeżeli nie jest 

możliwe określenie portfela referencyjnego, towarzystwo nie może stosować modelu względnej 
wartości zagrożonej. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 3  

Wykaz informacji umieszczanych w ewidencji zawartych transakcji 

Wykaz informacji umieszczanych w ewidencji zawartych transakcji: 
 1) numer transakcji, przy czym w przypadku transakcji przy zobowiązaniu się do odkupu oraz 

transakcji pożyczki papierów wartościowych należy numer kolejny rozszerzyć o numer 
transakcji inicjującej; 

 2) typ transakcji (kupno, sprzedaż, kupno w transakcji przy zobowiązaniu się do odkupu, 
sprzedaż w transakcji przy zobowiązaniu się do odkupu, pożyczka papierów wartościowych, 
inne1)); 

 3) identyfikator składnika lokat, zawierający indywidualny kod (w szczególności kod ISIN), 
nadany przez właściwy organ (jeśli taki istnieje), identyfikujący składnik lokat będący 
przedmiotem transakcji, a w przypadku gdy dany składnik lokat nie posiada indywidualnego 
kodu identyfikacyjnego, należy wskazać nazwę oraz nazwę skróconą składnika; 

 4) rodzaj składnika lokat (akcja, obligacja, bon skarbowy, inne2)); 
 5) nazwa emitenta/wystawcy lub innego podmiotu kreującego składnik lokat odpowiednio do 

charakteru składnika lokat; w przypadku walut - oznaczenie waluty, w przypadku lokat 
bankowych - nazwę banku; 

 6) oznaczenie strony transakcji, przy czym w przypadku gdy: 
a) stroną transakcji jest firma inwestycyjna, należy podać indywidualny kod tej firmy lub 

oznaczyć w inny sposób pozwalający na jej jednoznaczną identyfikację, 
b) stroną transakcji jest rynek regulowany lub alternatywny system obrotu, należy podać 

indywidualny, ujednolicony kod identyfikacyjny tego rynku lub alternatywnego systemu 
obrotu, 

c) stroną transakcji nie jest żaden z podmiotów wskazanych w lit. a i b, podmiot taki należy 
wskazać w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację; 

 7) oznaczenie podmiotu pośredniczącego w transakcji, pozwalające na jego jednoznaczną 
identyfikację; 

 8) wskazanie imienia, nazwiska i pełnionej funkcji osoby fizycznej zatrudnionej 
w towarzystwie, która zrealizowała transakcję lub która odpowiada za jej realizację; 

 9) data podjęcia decyzji o przekazaniu zlecenia do realizacji; 
10) data złożenia zlecenia; 
11) godzina złożenia zlecenia według czasu obowiązującego w Polsce; 
12) data zawarcia transakcji; 
13) godzina zawarcia transakcji według czasu obowiązującego w Polsce; 
14) data rozliczenia transakcji; 
15) cena jednostkowa bez uwzględnienia kosztów transakcyjnych wyrażona w walucie, w której 

zawarto transakcję, walucie, w której prowadzone są księgi rachunkowe funduszu ze 
wskazaniem kursu, po jakim dokonano przeliczenia; 

16) liczba składników lokat będących przedmiotem transakcji; 
17) całkowita cena transakcji, stanowiąca iloczyn wartości wskazanej w pkt 15 i 16; 
18) całkowita wartość transakcji z uwzględnieniem kosztów transakcyjnych; 
19) całkowita wartość kosztów transakcyjnych. 
______ 
1) W przypadku wystąpienia przedmiotowej kategorii należy odpowiednio nazwać typ transakcji, stosując nadaną 

nazwę jednolicie w odniesieniu do pozostałych transakcji danego typu w ramach prowadzonej ewidencji. 
2) Dany składnik lokat należy oznaczać w sposób jednolity dla całej ewidencji.
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ZAŁĄCZNIK Nr 4  

Wykaz informacji umieszczanych w ewidencji zawartych transakcji mających za 
przedmiot instrumenty pochodne 

Wykaz informacji umieszczanych w ewidencji zawartych transakcji mających za przedmiot 
instrumenty pochodne: 
 1) numer kolejny transakcji, przy czym w przypadku transakcji pożyczki papierów 

wartościowych należy numer kolejny rozszerzyć o numer transakcji inicjującej; 
 2) typ transakcji (kupno, sprzedaż, pożyczka papierów wartościowych, inne1)); 
 3) identyfikator instrumentu pochodnego, zawierający indywidualny kod (w szczególności kod 

ISIN), identyfikujący instrument pochodny będący przedmiotem transakcji, a w przypadku 
gdy dany instrument pochodny nie posiada indywidualnego kodu identyfikacyjnego, należy 
wskazać jego nazwę oraz nazwę skróconą; 

 4) rodzaj instrumentu pochodnego (opcja, futures, forward, SWAP, inny); 
 5) oznaczenie instrumentu bazowego, w przypadku gdy instrumentem bazowym jest waluta, 

należy wskazać kod ISO waluty; 
 6) określenie pozycji na instrumencie pochodnym: długa (long) bądź krótka (short), 

a w przypadku opcji również pozycji względem instrumentu bazowego: kupno (call) bądź 
sprzedaż (put); 

 7) cel zawarcia transakcji (SZP – w przypadku gdy transakcja ma na celu zapewnienie 
sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym; ORI – w przypadku gdy transakcja ma na 
celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego w zakresie wskazanym w art. 94 ust. 1a pkt 2 
ustawy); 

 8) przedmiot zabezpieczeń (wskazanie ze szczegółowością pozwalającą na jednoznaczną 
identyfikację poszczególnych składników aktywów lub zobowiązań, dla których ograniczane 
jest ryzyko inwestycyjne); 

 9) nazwa emitenta/wystawcy lub innego podmiotu kreującego instrument pochodny; 
10) oznaczenie strony transakcji, przy czym w przypadku gdy: 

a) stroną transakcji jest firma inwestycyjna, należy podać indywidualny kod tej firmy lub 
oznaczyć w inny sposób pozwalający na jej jednoznaczną identyfikację, 

b) stroną transakcji jest rynek regulowany lub alternatywny system obrotu, należy podać 
indywidualny, ujednolicony kod identyfikacyjny tego rynku lub alternatywnego systemu 
obrotu, 

c) stroną transakcji nie jest żaden z podmiotów wskazanych w lit. a i b, podmiot taki należy 
wskazać w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację; 

11) oznaczenie podmiotu pośredniczącego w transakcji, pozwalające na jego jednoznaczną 
identyfikację; 

12) data podjęcia decyzji o przekazaniu zlecenia do realizacji; 
13) data złożenia zlecenia; 
14) godzina złożenia zlecenia według czasu obowiązującego w Polsce; 
15) data zawarcia transakcji; 
16) godzina zawarcia transakcji według czasu obowiązującego w Polsce; 
17) cena jednostkowa instrumentu pochodnego bez uwzględnienia kosztów transakcyjnych 

wyrażona w walucie, w której zawarto transakcję, walucie, w której prowadzone są księgi 
rachunkowe funduszu ze wskazaniem kursu, po jakim dokonano przeliczenia; 
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18) liczba nabytych lub zbytych instrumentów pochodnych; 
19) mnożnik; 
20) wartość przyszłych strumieni pieniężnych, a w przypadku gdy nie można ich ustalić – sposób 

ich wyznaczania; 
21) terminy przyszłych strumieni pieniężnych; 
22) koszty transakcyjne; 
23) termin zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu; 
24) wskazanie zabezpieczenia wykonania transakcji z określeniem, czy zostało przyjęte czy 

udzielone. 

______ 
W przypadku wystąpienia przedmiotowej kategorii należy odpowiednio nazwać typ transakcji, stosując 

nadaną nazwę jednolicie w odniesieniu do pozostałych transakcji danego typu w ramach prowadzonej ewidencji. 
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UZASADNIENIE 
 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 48a z dnia 27 maja 
2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) (dalej „ustawa”), 
wprowadzonego ustawą z dnia … o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych 
(Dz. U. poz. …) (dalej „ustawa zmieniająca”). 

W ustawie nowelizującej przyjęto, iż przepisy szczegółowe dotyczące wszystkich obszarów 
działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych, tj, zarządzania funduszami inwestycyjnymi, 
zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych, pośrednictwa w zbywaniu jednostek 
uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden 
lub większa liczba instrumentów finansowych oraz doradztwa inwestycyjnego zostaną 
uregulowane w jednym akcie wykonawczym wydanym na podstawie art. 48a znowelizowanej 
ustawy. Tym samym w projekcie rozporządzenia, co do zasady, zawarte zostały przepisy 
obowiązującego obecnie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie 
kontroli wewnętrznej, ewidencji zawartych transakcji, zapobiegania występowaniu konfliktów 
interesów oraz dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych 
w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 45, poz. 364) oraz, w części dotyczącej 
towarzystw funduszy inwestycyjnych, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 
2009 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa 
w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa (Dz. U. Nr 62, 
poz. 507), a także rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie 
postępowania towarzystw funduszy inwestycyjnych wykonujących działalność w zakresie 
zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów 
finansowych lub doradztwa inwestycyjnego (Dz. U. Nr 207, poz. 1595). 

Projekt rozporządzenia określa cele systemu kontroli wewnętrznej w towarzystwie, sposób 
przeprowadzania kontroli wewnętrznej w towarzystwie oraz sposób wydzielenie w jego 
strukturze organizacyjne odpowiedniej komórki do spraw kontroli wewnętrznej. Jednocześnie 
projekt przewiduje, iż system kontroli wewnętrznej powinien być dostosowany do zakresu 
i rodzaju działalności prowadzonej przez towarzystwo, umożliwiając tym samym towarzystwom 
organizację systemu kontroli wewnętrznej w ramach stanowiska jednoosobowego. W celu 
zapewnienia odpowiedniego stopnia niezależności systemu kontroli wewnętrznej w projekcie 
przyjęto, iż osoba wykonująca czynności kontroli wewnętrznej, w przypadku stanowiska 
jednoosobowego lub osoba kierująca komórką nadzoru wewnętrznego, niebędąca członkiem 
zarządu, podlega bezpośrednio zarządowi towarzystwa. 

Projekt rozporządzenia zawiera ponadto obowiązek prowadzenia przez towarzystwo dziennika 
kontroli wewnętrznych przeprowadzanych w towarzystwie w ciągu roku kalendarzowego, co 
umożliwi innym podmiotom przeprowadzającym kontrole w towarzystwie na zapoznanie się 
z zakresem i przedmiotem kontroli przeprowadzonych w towarzystwie w ostatnim czasie oraz 
pozwoli zapoznać się z wnioskami lub zaleceniami pokontrolnymi. 

W zakresie zapobiegania występowaniu konfliktów interesów w ramach działalności 
prowadzonej przez towarzystwa, projekt rozporządzenia zakłada, iż towarzystwo powinno 
powstrzymywać się od zawierania transakcji lub podejmowania innych czynności, które mogłyby 
powodować wystąpienie konfliktu interesów pomiędzy towarzystwem a uczestnikami zbiorczego 
portfela papierów wartościowych, funduszami inwestycyjnymi lub klientami, dla których 
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towarzystwo wykonuje usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych lub doradztwa 
inwestycyjnego. Jednocześnie nakłada na nie obowiązek wdrożenia struktury organizacyjnej 
w celu zapobiegania powstawaniu konfliktów interesów, a w przypadku powstania takiego 
konfliktu, w celu zapewnienia ochrony interesów uczestników funduszy inwestycyjnych lub 
zbiorczych portfeli papierów wartościowych oraz klientów towarzystwa przed szkodliwym 
wpływem tego konfliktu. Realizacji tych celów służyć ma opracowanie i wdrożenie regulaminu 
zarządzania konfliktami interesów, zawierającego określenie okoliczności, które w zakresie 
działalności towarzystwa powodują lub mogą powodować powstanie tego konfliktu oraz sposób 
zarządzania konfliktami interesów. Jednocześnie projekt rozporządzenia zakłada obowiązek 
informowania osób obowiązanych o istniejących ograniczeniach w zawieraniu transakcji 
własnych oraz o sposobie postępowania w związku z zawieraniem przez nie takich transakcji.  

Ponadto rozporządzenie reguluje sposób dokumentowania źródeł będących podstawą podjęcia 
decyzji inwestycyjnych odnośnie funduszy inwestycyjnych, zbiorczego portfela papierów 
wartościowych, towarzystwa oraz portfeli klientów, dla których świadczona jest usługa 
zarządzania portfelem instrumentów finansowych oraz sposób przechowywania i archiwizowania 
dokumentów i innych nośników informacji związanych z działalnością funduszy inwestycyjnych 
i towarzystwa, z uwzględnieniem umożliwienia wglądu do tych materiałów wyłącznie osobom 
upoważnionym. 

Istotnym elementem uregulowanym w projekcie rozporządzenia jest zarządzanie ryzykiem, 
w tym ryzykiem inwestycyjnym. W tym zakresie projekt przewiduje, iż towarzystwo obowiązane 
będzie ustanowić, wdrożyć i zapewnić stosowanie polityki zarządzania ryzykiem. Polityka 
zarządzania ryzykiem ma obejmować w szczególności pisemne procedury oceny narażenia 
każdego funduszu zarządzanego przez towarzystwo na poszczególne rodzaje ryzyka wchodzące 
w skład ryzyka całkowitego, a także na inne rodzaje ryzyka, które mogą być istotne dla tego 
funduszu.  

Projekt nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących 
sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt zostanie zamieszczony w Biuletynie 
Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji oraz Ministerstwa Finansów. 

W związku z art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240, z późn. zm.) należy podnieść, że projektodawca nie przewiduje, aby projektowane 
przepisy miały wpływ na sektor finansów publicznych, w tym na zwiększenie wydatków lub 
zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 
 
1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 

Projektowane rozporządzenie może oddziaływać podmioty, o których mowa w art. 32 ust. 2 
ustawy. 

 
2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie przesłany w ramach konsultacji społecznych do: Izby 
Zarządzających Funduszami i Aktywami, Izby Domów Maklerskich, Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A., BondSpot S.A., Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych S.A., Związku Maklerów i Doradców, Izby Domów Maklerskich, 
Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Związku Banków Polskich, Krajowej Rady Banków 
Depozytariuszy oraz Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. 

 
3. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje kosztów lub obciążeń w sektorze finansów 
publicznych (w tym nie wpłynie na budżet państwa i budżety jednostek samorządu 
terytorialnego), w szczególności nie będzie skutkować zwiększeniem wydatków lub 
zmniejszeniem dochodów jednostek sektora finansów publicznych. 

 
4. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 
 
5. Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Proponowane zmiany nie powinny rodzić dodatkowych kosztów dla funduszy 
inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów, o których mowa 
w art. 32 ust. 2 ustawy.  

 
6. Wpływ aktu normatywnego na sytuację i rozwój regionalny 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 
 
7. Wskazanie źródeł finansowania 

Projektowane rozporządzenie nie pociąga za sobą obciążeń dla budżetu państwa oraz 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

 
8. Opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
 

 
 
 
 
 

18/08/EP 



Projekt  
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW1) 

z dnia 
w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem 

są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne2) 

 
Na podstawie art. 94 ust. 7 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 

(Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
1) warunki zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są 

instrumenty pochodne; 
2) warunki, jakie powinny spełniać niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz 

podmioty będące stroną umowy z funduszem; 
3) warunki i zasady zajmowania przez fundusz pozycji w instrumentach pochodnych; 
4) sposób ustalenia oraz maksymalną wartość ryzyka kontrahenta wynikającą z transakcji 

niewystandaryzowanymi instrumentami pochodnymi; 
5) sposób wyznaczenia maksymalnego zaangażowania funduszu w instrumenty pochodne; 
6) warunki, jakie muszą spełniać uznane indeksy; 
7) warunki, jakie muszą spełniać indeksy stanowiące bazę instrumentów pochodnych, w tym 

niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych; 
2) funduszu – rozumie się przez to fundusz inwestycyjny otwarty, a w przypadku funduszu 

inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami – subfundusz; 
3) kontrahencie – rozumie się przez to podmiot będący stroną umowy z funduszem, której 

przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne. 

§ 3. 1. Fundusz może zawierać transakcje, których przedmiotem są instrumenty 
pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem, że utrzymuje 
część aktywów na poziomie zapewniającym realizację tych transakcji, przy czym obejmują 
one: 
1) papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe 

– w przypadku gdy fundusz jest zobowiązany do fizycznej dostawy tych papierów 
wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego lub innych praw majątkowych; 

2) środki pieniężne, płynne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy 
Bank Polski, państwo członkowskie lub państwo należące do OECD – w przypadku gdy 
uregulowanie zobowiązań z tytułu rozliczeń następuje w środkach pieniężnych. 

                                                 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481). 

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Komisji 2007/16/WE z dnia 19 marca 2007 r. 
dotyczącą wykonania dyrektywy Rady 85/611/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe 
(UCITS) w zakresie wyjaśnienia niektórych definicji (Dz. Urz. UE L 79 z 20.03.2007, str. 11). 

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, 
poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, 
Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 
i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391 oraz z 2012 r. poz. 596. 

http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.328803:part=a94u7&full=1
http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.328803&full=1
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2. W przypadku opcji warunek, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za spełniony, gdy 
fundusz utrzymuje aktywa odpowiednio do wymogów ust. 1 pkt 1 albo 2 na poziomie 
odpowiadającym iloczynowi wartości nominalnej transakcji i prawdopodobieństwa realizacji 
opcji, pod warunkiem opracowania i wdrożenia metodologii wyznaczania tego 
prawdopodobieństwa, stanowiącej składnik systemu zarządzania ryzykiem obowiązującego 
w towarzystwie lub spółce zarządzającej oraz dokumentowania wyznaczanych wielkości tego 
prawdopodobieństwa. 

§ 4. 1. Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne, pod warunkiem że: 
1) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie 

członkowskim lub państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, 
podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub 
kapitałowym w tym państwie, lub podmiot z siedzibą w państwie innym niż państwo 
członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem 
finansowym lub kapitałowym w tym państwie w zakresie co najmniej takim, jak 
określony w prawie wspólnotowym oraz wskazany w statucie funduszu; 

2) instrumenty te podlegają w każdym dniu roboczym możliwej do zweryfikowania, 
rzetelnej wycenie według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej; 

3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie przez fundusz sprzedane lub pozycja 
w nich zajęta może być w dowolnym czasie zamknięta przez transakcję równoważącą 
albo zlikwidowana. 
2. Za rzetelną wycenę według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, o której 

mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje się wycenę przeprowadzoną zgodnie z przepisami 
o rachunkowości funduszy inwestycyjnych. 

3. Weryfikacja wyceny, o której mowa w ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem ust. 4, jest 
przeprowadzana przez: 
1) podmiot niezależny od kontrahenta, z częstotliwością i w sposób umożliwiający 

funduszowi jej sprawdzenie lub 
2) odpowiednio przygotowaną do tego celu jednostkę organizacyjną towarzystwa 

zarządzającego funduszem, niezależną od jednostki organizacyjnej towarzystwa 
odpowiedzialnej za zarządzanie aktywami funduszy. 
4. W przypadku zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego 

częścią przez towarzystwo zarządzające funduszem podmiotowi zewnętrznemu, weryfikacja 
wyceny, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może być prowadzona przez ten podmiot, pod 
warunkiem że: 
1) podmiot jest niezależny od kontrahenta; 
2) weryfikacja jest prowadzona z częstotliwością i w sposób umożliwiający funduszowi jej 

sprawdzenie oraz 
3) weryfikacja jest prowadzona przez odpowiednio przygotowaną do tego celu jednostkę 

organizacyjną tego podmiotu, niezależną od jednostki organizacyjnej podmiotu 
odpowiedzialnej za zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią. 

§ 5. 1. Jeżeli fundusz zawiera transakcje, których przedmiotem są niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne, jest on zobowiązany do ustalania wartości ryzyka kontrahenta. 

2. Wartość ryzyka kontrahenta stanowi wartość ustalonego przez fundusz 
niezrealizowanego zysku na transakcjach, których przedmiotem są niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne. 

3. Dla potrzeb wyznaczania wartości ryzyka kontrahenta, przy ustalaniu 
niezrealizowanego zysku, o którym mowa w ust. 2, nie uwzględnia się opłat bądź świadczeń 
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ponoszonych przez fundusz przy zawarciu transakcji, w szczególności wartości zapłaconej 
premii przy zakupie opcji. 

4. Jeżeli fundusz posiada otwarte pozycje w instrumentach pochodnych z tytułu kilku 
transakcji z tym samym podmiotem, wartość ryzyka kontrahenta może być wyznaczana jako 
różnica niezrealizowanych zysków i strat na wszystkich takich transakcjach, o ile: 
1) transakcje te zostały zawarte na podstawie umowy ramowej, spełniającej kryteria 

wskazane w art. 85 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361, z późn. zm.); 

2) umowa ramowa przewiduje, że w przypadku jej rozwiązania zostanie wypłacona tylko 
jedna kwota stanowiąca saldo wartości rynkowych wszystkich tych transakcji, niezależnie 
od tego, czy wynikające z nich zobowiązania są już wymagalne; 

3) niewypłacalność jednej ze stron umowy ramowej powoduje lub może powodować 
rozwiązanie tej umowy; 

4) warunki, o których mowa w pkt 1 – 3, nie naruszają przepisów prawa właściwego dla 
każdej ze stron umowy ramowej. 

§ 6. 1. Wartość ryzyka danego kontrahenta w odniesieniu do wszystkich transakcji, 
których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym 
kontrahentem, nie może przekroczyć 5% wartości aktywów funduszu, a jeżeli kontrahentem 
jest instytucja kredytowa, bank krajowy lub bank zagraniczny – 10% wartości aktywów 
funduszu. 

2. Wartość ryzyka kontrahenta może podlegać redukcji o wielkość odpowiadającą 
wartości ryzyka kontrahenta w danej transakcji, o ile zostaną spełnione łącznie następujące 
warunki: 
1) kontrahent ustanowi na rzecz funduszu, w związku z tą transakcją, zabezpieczenie 

w środkach pieniężnych, zbywalnych papierach wartościowych lub instrumentach rynku 
pieniężnego; 

2) suma wartości rynkowej zbywalnych papierów wartościowych, instrumentów rynku 
pieniężnego i wartości środków pieniężnych przyjętych przez fundusz jako 
zabezpieczenie ustalana będzie w każdym dniu roboczym i stanowić będzie co najmniej 
równowartość wartości ryzyka kontrahenta w tej transakcji. 
3.  Środki pieniężne stanowiące zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 mogą być 

lokowane wyłącznie w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, 
poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, o których 
mowa w art. 93 ustawy lub depozyty, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy. 

4. Papier wartościowy lub instrument rynku pieniężnego, o których mowa w ust. 2, 
stanowiący zabezpieczenie, powinien spełniać łącznie następujące warunki: 
1) jego emitentem jest Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie lub 

państwo należące do OECD; 
2) istnieją podaż i popyt umożliwiające jego nabywanie i zbywanie w sposób ciągły; 
3) jest zapisany na rachunku prowadzonym przez podmiot, który podlega nadzorowi 

właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym: 
a) nienależący do grupy kapitałowej kontrahenta albo 
b) należący do grupy kapitałowej kontrahenta, pod warunkiem że zabezpieczenia przed 

skutkami niewypłacalności tego podmiotu kształtują ryzyko posiadacza tego papieru 
wartościowego lub instrumentu rynku pieniężnego na takim samym poziomie, jak 
w przypadku gdyby papier wartościowy lub instrument rynku pieniężnego był 
zapisany na rachunku prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w lit. a; 

4) ewentualne nabycie przez fundusz praw własności papieru wartościowego lub instrumentu 
rynku pieniężnego w drodze realizacji ustanowionych zabezpieczeń nie spowoduje 

http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.244248:part=a85&full=1
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naruszenia ograniczeń inwestycyjnych o których mowa w art. 96 – 101 oraz w art. 104 
ustawy. 

§ 7. Fundusz jest obowiązany ustalać w każdym dniu wyceny aktywów funduszu kwotę 
zaangażowania w taki sam instrument pochodny, dla których bazę stanowi taki sam 
instrument bazowy, po zastosowaniu metody kompensacji stanowiącej składnik systemu 
zarządzania ryzykiem obowiązującego w towarzystwie lub spółce zarządzającej, 
z zastrzeżeniem, iż kompensacja jest możliwa wyłącznie pomiędzy przeciwnymi pozycjami 
w takich samych instrumentach pochodnych. 

§ 8. 1. Suma wartości ryzyka kontrahenta wynikającego z zawartych umów, których 
przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz wartości bezwzględnych 
kwot zaangażowań wyznaczonych w sposób określony w § 7 w odniesieniu do każdego 
z instrumentów pochodnych, nie może przekroczyć wartości aktywów netto funduszu. 

2. Suma wartości lokat funduszu, o których mowa w art. 93, art. 94a, art. 97 i art. 101 
ustawy, oraz wartości ustalonej zgodnie z ust. 1 nie może przekroczyć 200% wartości 
aktywów netto funduszu. 

3. Suma wartości zaciągniętych przez fundusz pożyczek i kredytów, o których mowa 
w art. 108 ustawy, oraz wartości ustalonej zgodnie z ust. 2 nie może przekroczyć 210% 
wartości aktywów netto funduszu. 

§ 9.  Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, o których mowa w art. 96 – 101 oraz 
w art. 104 ustawy, fundusz obowiązany jest uwzględniać kwotę zaangażowania 
w instrumenty pochodne, o której mowa w § 7, w ten sposób, że: 
1) w przypadku zajęcia przez fundusz pozycji w instrumentach pochodnych, skutkującej 

powstaniem po stronie funduszu zobowiązania do sprzedaży papierów wartościowych lub 
instrumentów rynku pieniężnego albo do spełnienia świadczenia pieniężnego 
wynikającego z zajętej pozycji – od wartości papierów wartościowych lub instrumentów 
rynku pieniężnego danego emitenta znajdujących się w portfelu inwestycyjnym funduszu 
należy odjąć kwotę zaangażowania w instrumenty pochodne, dla których bazę stanowią 
papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego tego emitenta; 

2) w przypadku zajęcia przez fundusz pozycji w instrumentach pochodnych skutkującej 
powstaniem po stronie funduszu zobowiązania do zakupu papierów wartościowych lub 
instrumentów rynku pieniężnego albo do spełnienia świadczenia pieniężnego 
wynikającego z zajętej pozycji – do wartości papierów wartościowych lub instrumentów 
rynku pieniężnego danego emitenta znajdujących się w portfelu inwestycyjnym funduszu 
należy dodać kwotę zaangażowania w instrumenty pochodne, dla których bazę stanowią 
papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego tego emitenta. 

§ 10. Jeżeli zawierane przez fundusz umowy mające za przedmiot instrumenty 
pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, mają na celu ograniczenie 
ryzyka inwestycyjnego związanego z papierami wartościowymi, instrumentami rynku 
pieniężnego lub innymi prawami majątkowymi, które fundusz zamierza nabyć w przyszłości, 
fundusz może zająć pozycję w tych instrumentach pochodnych skutkującą powstaniem ze 
strony funduszu zobowiązania bądź uprawnienia do zakupu papierów wartościowych, 
instrumentów rynku pieniężnego lub innych praw majątkowych albo do spełnienia 
świadczenia pieniężnego, w wysokości odpowiadającej wartości świadczenia w tej umowie 
sprzedaży lub stosować szczególną strategię inwestycyjną z wykorzystaniem instrumentów 
pochodnych, której skutkiem miałby być efekt analogiczny do zajęcia takiej pozycji, o ile 
zostaną spełnione łącznie następujące warunki: 
1) planowana transakcja nabycia papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego 

lub innych praw majątkowych jest wysoce prawdopodobna; 

http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.328803:part=a93&full=1
http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.328803:part=a94(a)&full=1
http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.328803:part=a97&full=1
http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.328803:part=a101&full=1
http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.328803:part=a108&full=1
http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.328803:part=a96&full=1
http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.328803:part=a96&full=1
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2) zajęcie takiej pozycji lub zastosowanie takiej szczególnej strategii jest uzasadnione 
prognozami odnośnie do wysokości kursów, cen lub wartości papierów wartościowych, 
instrumentów rynku pieniężnego lub innych praw majątkowych. 

§ 11. Za uznane indeksy, o których mowa w art. 99 ustawy, uważa się indeksy 
wymienione w załączniku do rozporządzenia oraz indeksy spełniające łącznie następujące 
warunki: 
1) skład indeksu spełnia odpowiednio zasady rozproszenia ryzyka inwestycyjnego, o których 

mowa w art. 96 – 100 oraz w art. 104 ustawy; 
2) indeks stanowi miarodajny wskaźnik charakteryzujący rynek, do którego się odnosi, przy 

czym metodologia zastosowana przez podmiot ustalający skład indeksu nie powoduje 
wykluczenia ze składu tego indeksu największego emitenta na danym rynku, do którego 
indeks się odnosi; 

3) wartość i skład indeksu są podawane do publicznej wiadomości; 
4) indeks został ustalony przez wyspecjalizowany w ustalaniu indeksów podmiot 

organizujący, prowadzący lub analizujący obrót papierami wartościowymi, niezależny od 
towarzystwa zarządzającego funduszem, przy czym w przypadku gdy podmiot ten należy 
do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi towarzystwo, towarzystwo jest obowiązane 
wdrożyć odpowiednie procesy zarządzania konfliktem interesów. 

§ 12. Za indeksy, które mogą stanowić bazę instrumentu pochodnego, w tym 
niewystandaryzowanego instrumentu pochodnego, uważa się indeksy wymienione 
w załączniku do rozporządzenia oraz indeksy spełniające łącznie następujące warunki: 
1) skład indeksu spełnia odpowiednio zasady rozproszenia ryzyka inwestycyjnego, przy 

czym w szczególności: 
a) zmiany ceny lub aktywność transakcyjna w odniesieniu do jednego składnika indeksu 

nie wpływa w sposób istotny na wartość indeksu, 
b) w sytuacji gdy w skład indeksu wchodzą składniki będące lokatami, o których mowa 

w art. 93 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 94 i 101 ustawy, jest on zdywersyfikowany co 
najmniej w stopniu przewidzianym w art. 96 – 100 oraz w art. 104 ustawy, 

c) w sytuacji gdy w skład indeksu wchodzą składniki inne niż będące lokatami, o których 
mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 94 i 101 ustawy, jest on zdywersyfikowany 
w sposób równoważny przewidzianemu w art. 96 – 100 oraz w art. 104 ustawy; 

2) indeks stanowi miarodajny wskaźnik charakteryzujący rynek, do którego się odnosi, przy 
czym w szczególności: 
a) indeks w odpowiedni i właściwy sposób odzwierciedla wyniki reprezentatywnej grupy 

składników będących przedmiotem obrotu na rynku, do którego się odnosi, 
b) dokonywana jest regularna weryfikacja składu indeksu, która może skutkować 

zmianami tego składu dokonywanymi zgodnie z powszechnie dostępnymi kryteriami, 
w celu zapewnienia, że przedstawia on sytuację na rynku, do którego się odnosi, 

c) składniki indeksu mają wystarczającą płynność, która w razie potrzeby umożliwia 
odzwierciedlenie składu indeksu; 

3) wartość i skład indeksu są podawane do publicznej wiadomości, przy czym 
w szczególności: 
a) ustalanie wartości i składu indeksu jest prowadzone w oparciu o odpowiednie 

procedury gromadzenia informacji o cenach składników indeksu, obliczania wartości 
indeksu oraz publikowania jego wartości, w tym procedury wyceny składników 
indeksu w przypadku, gdy ich cena rynkowa nie jest dostępna, 

b) informacje dotyczące w szczególności zasad obliczania indeksu, metodologii 
wprowadzania zmian w składzie indeksu, zmiany indeksu oraz trudności operacyjnych 

http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.328803:part=a99&full=1
http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.328803:part=a96&full=1
http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.328803:part=a93u1p1&full=1
http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.328803:part=a93u1p2&full=1
http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.328803:part=a93u1p4&full=1
http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.328803:part=a94&full=1
http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.328803:part=a101&full=1
http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.328803:part=a96&full=1
http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.328803:part=a93u1p1&full=1
http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.328803:part=a93u1p2&full=1
http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.328803:part=a93u1p4&full=1
http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.328803:part=a94&full=1
http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.328803:part=a101&full=1
http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.328803:part=a96&full=1
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z terminowym dostarczeniem informacji bądź z poprawnością informacji, są 
udostępniane niezwłocznie i w wyczerpujący sposób. 

§ 13. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie 
zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty 
pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne (Dz. U. Nr 17, poz. 87). 

§ 14. Towarzystwa dostosują prowadzoną działalność do wymogów określonych 
w niniejszym rozporządzeniu, w terminie 3 miesięcy od dnia jego wejścia w życie. 

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
  
 
 MINISTER FINANSÓW 
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Załącznik 
do rozporządzenia 
Ministra Finansów 
z dnia ..., (poz. ...)    

 
WYKAZ INDEKSÓW 

  1)   AII Ords - w Związku Australijskim; 
  2)   ATX - w Republice Austrii; 
  3)   BEL20 - w Królestwie Belgii; 
  4)   CAC40 - w Republice Francuskiej; 
  5)   DAX - w Republice Federalnej Niemiec; 
  6)   DJ Euro STOXX 50 - indeks międzynarodowy; 
  7)   Dow Jones Ind. Av. - w Stanach Zjednoczonych Ameryki; 
  8)   EOE25 - w Królestwie Niderlandów; 
  9)   Euronext 100 - indeks międzynarodowy; 
  10)  FTSE100 - w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; 
  11)  FTSE mid250 - w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; 
  12)  Hang Seng - w Specjalnym Regionie Autonomicznym Hongkong; 
  13)  IBEX35 - w Królestwie Hiszpanii; 
  14)  IPC Index - w Meksykańskich Stanach Zjednoczonych; 
  15)  MIB 30 - w Republice Włoskiej; 
  16)  NASDAQ - w Stanach Zjednoczonych Ameryki; 
  17)  Nikkei225 - w Japonii; 
  18)  OMX - w Królestwie Szwecji; 
  19)  S&P500 - w Stanach Zjednoczonych Ameryki; 
  20)  Sao Paulo-Bovespa - w Federacyjnej Republice Brazylii; 
  21)  SMI - w Konfederacji Szwajcarskiej; 
  22)  TSE35 - w Kanadzie; 
  23)  WIG20 - w Rzeczypospolitej Polskiej; 
  24)  mWIG40 - w Rzeczypospolitej Polskiej. 



8 
 

UZASADNIENIE 
 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 94 ust. 7 ustawy 
z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) 
(dalej „ustawa”), zmienionego ustawą z dnia … o zmianie ustawy o funduszach 
inwestycyjnych (Dz. U. poz. …) (dalej „ustawa zmieniająca”). 

Ustawa nowelizująca zakłada obowiązek ustanowienia przez towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych odpowiedniego systemu kontroli wewnętrznej, w tym systemu zarządzania 
ryzykiem inwestycyjnym dla poszczególnych funduszy inwestycyjnych, kwestie te 
szczegółowo zostaną uregulowane w akcie wykonawczym wydawanym na podstawie art. 48a 
ustawy. Mając na uwadze, iż sposób zarządzania ryzykiem inwestycyjnym związanym 
z lokatami otwartych funduszy inwestycyjnych zostanie uregulowany w rozporządzeniu 
wydawanym na podstawie art. 48a ustawodawca zawęził delegację ustawową w art. 94 ust. 7, 
wobec czego zaistniała potrzeba wydania nowego rozporządzenia.  

Projektowane rozporządzenie, co do zasady odzwierciedla przepisy obowiązującego obecnie 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie zawierania przez 
fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym 
niewystandaryzowane instrumenty pochodne (Dz. U. Nr 17, poz. 87), z wyłączeniem 
przepisów dotyczących sposobu zarządzania ryzykiem inwestycyjnym związanym 
z instrumentami pochodnymi oraz określania rodzajów ryzyk związanych z instrumentami 
pochodnymi, w tym niewystandaryzowanymi instrumentami pochodnymi, podlegających 
pomiarowi. 

Jednocześnie przepisy projektowanego rozporządzenia stanowią transpozycję do polskiego 
porządku prawnego postanowień dyrektywy Komisji 2007/16/WE z dnia 19 marca 2007 r. 
dotyczącej wykonania dyrektywy Rady 85/611/EWG w sprawie koordynacji przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw 
zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie wyjaśnienia 
niektórych definicji (Dz. Urz. UE L 79 z 20.03.2007, str. 11). 

Projekt nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących 
sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 
(rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 
poz. 2039, z późn. zm.). 

Projekt zostanie udostępniony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, 
w związku z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.).  

http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.328803:part=a94u7&full=1
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 
 
 
1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 

Projektowane rozporządzenie oddziałuje na fundusze inwestycyjne otwarte. 
 
2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie przesłany w ramach konsultacji społecznych do: Izby 
Zarządzających Funduszami i Aktywami, Izby Domów Maklerskich, Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A., BondSpot S.A., Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych S.A., Związku Maklerów i Doradców, Izby Domów Maklerskich, 
Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Związku Banków Polskich, Krajowej Rady 
Banków Depozytariuszy oraz Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. 

 
3. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym na budżet 

państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego 
Wejście w życie projektu rozporządzenia nie wpłynie na sektor finansów publicznych, 
w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

 
4. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy 

Wejście w życie projektu rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy. 
 
5. Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, 

w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Wejście w życie projektu rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki 
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 
6. Wpływ aktu normatywnego na sytuację i rozwój regionalny 

Regulacje projektu rozporządzenia nie będą miały wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 
 
7. Wskazanie źródeł finansowania 

Projekt rozporządzenia nie pociąga za sobą obciążenia dla budżetu państwa lub budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego. 

 
8. Zgodność z prawem Unii Europejskiej 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42/08/KC 
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Projekt  
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW1) 

z dnia 
w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których 

przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe 
 
 
Na podstawie art. 154 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 

(Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
1) warunki lokowania przez fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów 

w niewystandaryzowane instrumenty pochodne; 
2) warunki zajmowania przez fundusz inwestycyjny zamknięty pozycji w lokatach, o których 

mowa w art. 145 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 
inwestycyjnych, zwanej dalej „ustawą”; 

3) sposób ustalenia oraz maksymalną wartość ryzyka kontrahenta wynikającą z transakcji, 
których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne; 

4) sposób wyznaczenia oraz wartość maksymalnego zaangażowania funduszu 
inwestycyjnego zamkniętego w lokaty, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy; 

5) warunki, jakie muszą spełniać indeksy stanowiące bazę instrumentów pochodnych, w tym 
niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 
1) funduszu – rozumie się przez to fundusz inwestycyjny zamknięty, a w przypadku 

funduszu inwestycyjnego zamkniętego z wydzielonymi subfunduszami – subfundusz 
funduszu inwestycyjnego zamkniętego; 

2) kontrahencie – rozumie się przez to podmiot będący stroną umowy z funduszem, której 
przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne. 

§ 3. Fundusz może zawierać transakcje, których przedmiotem są niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne, pod warunkiem że utrzymuje część aktywów na poziomie 
zapewniającym realizację tych transakcji. 

§ 4. 1. Jeżeli fundusz zawiera transakcje, których przedmiotem są niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne, jest on zobowiązany do ustalania wartości ryzyka kontrahenta. 

2. Wartość ryzyka kontrahenta stanowi wartość ustalonego przez fundusz 
niezrealizowanego zysku na transakcjach z tym kontrahentem, których przedmiotem są 
niewystandaryzowane instrumenty pochodne. 

3. Dla potrzeb wyznaczania wartości ryzyka kontrahenta, przy ustalaniu 
niezrealizowanego zysku, o którym mowa w ust. 2, nie uwzględnia się opłat bądź świadczeń 
ponoszonych przez fundusz przy zawarciu transakcji, w szczególności wartości zapłaconej 
premii przy zakupie opcji. 
                                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, 
poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, 
Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 
i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391 oraz z 2012 r. poz. 596. 

http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.328803:part=a154u6&full=1
http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.328803:part=a145u1p5&full=1
http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.328803:part=a145u1p6&full=1
http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.328803:part=a145u1p5&full=1
http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.328803:part=a145u1p6&full=1
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4. Jeżeli fundusz posiada otwarte pozycje w instrumentach pochodnych z tytułu kilku 
transakcji z tym samym kontrahentem, wartość ryzyka kontrahenta może być wyznaczana 
jako dodatnia różnica niezrealizowanych zysków i strat na wszystkich takich transakcjach, 
o ile: 
1) transakcje te zostały zawarte na podstawie umowy ramowej spełniającej kryteria 

wskazane w art. 85 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361, z późn. zm.); 

2) umowa ramowa przewiduje, że w przypadku jej rozwiązania zostanie wypłacona tylko 
jedna kwota stanowiąca równoważność salda wartości rynkowych wszystkich tych 
transakcji, niezależnie od tego, czy wynikające z nich zobowiązania są już wymagalne; 

3) niewypłacalność jednej ze stron umowy ramowej powoduje lub może powodować 
rozwiązanie tej umowy; 

4) warunki, o których mowa w pkt 1 – 3, nie naruszają przepisów prawa właściwego dla 
każdej ze stron umowy ramowej. 

§ 5. 1. Wartość ryzyka danego kontrahenta w odniesieniu do wszystkich transakcji, 
których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym 
kontrahentem nie może przekroczyć 10% wartości aktywów funduszu, a jeżeli kontrahentem 
jest instytucja kredytowa, bank krajowy lub bank zagraniczny – 20% wartości aktywów 
funduszu. 

2. Wartość maksymalnego ryzyka kontrahenta może podlegać redukcji o wielkość 
odpowiadającą wartości ryzyka kontrahenta w danej transakcji, o ile zostaną spełnione łącznie 
następujące warunki: 
1) kontrahent ustanowi na rzecz funduszu, w związku z tą transakcją, zabezpieczenie 

w środkach pieniężnych, zbywalnych papierach wartościowych lub instrumentach rynku 
pieniężnego; 

2) suma wartości rynkowej zbywalnych papierów wartościowych, instrumentów rynku 
pieniężnego i wartości środków pieniężnych przyjętych przez fundusz jako 
zabezpieczenie będzie ustalana w każdym dniu roboczym i będzie stanowić co najmniej 
równowartość wartości ryzyka kontrahenta w tej transakcji. 
3.  Środki pieniężne stanowiące zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 mogą być 

lokowane wyłącznie w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, 
poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub depozyty, 
o których mowa w art. 145 ust. 5 ustawy. 

4. Papier wartościowy lub instrument rynku pieniężnego, o których mowa w ust. 2, 
stanowiący zabezpieczenie, powinien spełniać łącznie następujące warunki: 
1) jego emitentem jest Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie, 

państwo należące do OECD, bank centralny innego państwa członkowskiego lub 
Europejski Bank Centralny; 

2) istnieją podaż i popyt umożliwiające jego nabywanie i zbywanie w sposób ciągły; 
3) jest zapisany na rachunku prowadzonym przez podmiot, który podlega nadzorowi 

właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym: 
a) nienależący do grupy kapitałowej kontrahenta albo 
b) należący do grupy kapitałowej kontrahenta, pod warunkiem że zabezpieczenia przed 

skutkami niewypłacalności tego podmiotu kształtują ryzyko posiadacza tego papieru 
wartościowego lub instrumentu rynku pieniężnego na takim samym poziomie, jak 
w przypadku gdyby papier wartościowy lub instrument rynku pieniężnego był 
zapisany na rachunku prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w lit. a; 

4) ewentualne nabycie przez fundusz praw własności papieru wartościowego lub instrumentu 
rynku pieniężnego w drodze realizacji ustanowionych zabezpieczeń nie spowoduje 

http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.796752:part=a85&full=1
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naruszenia ograniczeń inwestycyjnych, o których mowa w art. 145 – 149 oraz w art. 151a 
ustawy. 

§ 6. 1. Fundusz jest obowiązany ustalać w każdym dniu wyceny aktywów funduszu 
kwotę zaangażowania w taki sam instrument pochodny, którego bazę stanowi taki sam 
instrument bazowy, po zastosowaniu metody kompensacji stanowiącej składnik systemu 
zarządzania ryzykiem obowiązującego w towarzystwie, z zastrzeżeniem, iż kompensacja jest 
możliwa wyłącznie pomiędzy przeciwnymi pozycjami w takich samych instrumentach 
pochodnych. 

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do lokat, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 
6 ustawy, przy czym odniesienie do takiego samego instrumentu pochodnego, którego bazę 
stanowi taki sam instrument bazowy, należy rozumieć jako odniesienie do lokaty, o której 
mowa art. 145 ust. 1 pkt 6 ustawy, której bazę stanowią tego samego gatunku rzeczy, tego 
samego rodzaju energia, miernik albo limit wielkości produkcji bądź emisji zanieczyszczeń. 

§ 7. 1. Suma wartości ryzyka kontrahenta wynikającego z zawartych umów, których 
przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, wartości bezwzględnych kwot 
zaangażowań wyznaczonych w sposób określony w § 6 w odniesieniu do każdego 
z instrumentów pochodnych i prawa majątkowego, o którym mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 
ustawy, oraz wartości instrumentów będących przedmiotem krótkiej sprzedaży, o której 
mowa art. 107 ust. 1 pkt 2 ustawy, nie może przekroczyć 300% wartości aktywów netto 
funduszu. 

2. Suma wartości lokat funduszu, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 145 ust. 1 
pkt 5 i 6 ustawy, oraz wartości ustalonej zgodnie z ust. 1, z uwzględnieniem art. 151a ust. 2 
ustawy, nie może przekroczyć 400% wartości aktywów netto funduszu. 

§ 8. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, o których mowa w art. 145 – 149 oraz 
w art. 151a ustawy, fundusz obowiązany jest uwzględniać kwotę zaangażowania 
w instrumenty pochodne, o której mowa w § 6, w ten sposób, że: 
1) w przypadku zajęcia przez fundusz pozycji w instrumentach pochodnych skutkującej 

powstaniem po stronie funduszu zobowiązania do sprzedaży papierów wartościowych lub 
instrumentów rynku pieniężnego albo do spełnienia świadczenia pieniężnego 
wynikającego z zajętej pozycji – od wartości papierów wartościowych lub instrumentów 
rynku pieniężnego danego emitenta znajdujących się w portfelu inwestycyjnym funduszu 
należy odjąć kwotę zaangażowania w instrumenty pochodne, dla których bazę stanowią 
papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego tego emitenta; 

2) w przypadku zajęcia przez fundusz pozycji w instrumentach pochodnych skutkującej 
powstaniem po stronie funduszu zobowiązania do zakupu papierów wartościowych lub 
instrumentów rynku pieniężnego albo do spełnienia świadczenia pieniężnego 
wynikającego z zajętej pozycji –  do wartości papierów wartościowych lub instrumentów 
rynku pieniężnego danego emitenta znajdujących się w portfelu inwestycyjnym funduszu 
należy dodać kwotę zaangażowania w instrumenty pochodne, dla których bazę stanowią 
papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego tego emitenta. 

§ 9. Bazę instrumentu pochodnego, w tym niewystandaryzowanego instrumentu 
pochodnego, mogą stanowić indeksy będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym 
zlokalizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, państwa członkowskiego, Stanów 
Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Japonii, Kanady albo na terytorium państwa należącego 
do EEA, a także indeksy spełniające łącznie następujące warunki: 
1) skład indeksu spełnia odpowiednio zasady rozproszenia ryzyka inwestycyjnego, przy 

czym w szczególności: 
a) zmiany ceny lub aktywność transakcyjna w odniesieniu do jednego składnika indeksu 

nie wpływa w sposób istotny na wartość indeksu, 

http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.328803:part=a145u1p6&full=1
http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.328803:part=a145u1p6&full=1
http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.328803:part=a145u1p6&full=1
http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.328803:part=a145u1p6&full=1
http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.328803:part=a107u1p2&full=1
http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.328803:part=a145u1p5&full=1
http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.328803:part=a145u1p5&full=1
http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.328803:part=a145u1p6&full=1
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b) indeks składa się co najmniej z 15 składników; 
2) indeks stanowi miarodajny wskaźnik charakteryzujący rynek, do którego się odnosi, przy 

czym w szczególności: 
a) indeks w odpowiedni i właściwy sposób odzwierciedla wyniki reprezentatywnej grupy 

składników będących przedmiotem obrotu na rynku, do którego się odnosi, 
b) dokonywana jest regularna weryfikacja składu indeksu, która może skutkować 

zmianami tego składu dokonywanymi zgodnie z ustalonymi kryteriami, w celu 
zapewnienia, że przedstawia on sytuację na rynku, do którego się odnosi, 

c) składniki indeksu charakteryzują się płynnością, która w razie potrzeby umożliwia 
odzwierciedlenie składu indeksu w stopniu wystarczającym dla zastosowania przez 
fundusz strategii zabezpieczającej przed zmianami wartości indeksu; 

3) wartość oraz ogólne zasady konstrukcji indeksu są udostępniane do publicznej 
wiadomości. 

§ 10. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie 
dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są 
instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe (Dz. U. poz. 144). 

§ 11. Towarzystwa dostosują prowadzoną działalność do wymogów określonych 
w niniejszym rozporządzeniu, w terminie 3 miesięcy od dnia jego wejścia w życie. 

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

 
 

MINISTER FINANSÓW 
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UZASADNIENIE 
 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 154 ust. 6 ustawy 
z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) 
(dalej „ustawa”), zmienionego ustawą z dnia … o zmianie ustawy o funduszach 
inwestycyjnych (Dz. U. poz. …) (dalej „ustawa zmieniająca”). 

Ustawa nowelizująca zakłada obowiązek ustanowienia przez towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych odpowiedniego systemu kontroli wewnętrznej, w tym systemu zarządzania 
ryzykiem inwestycyjnym dla poszczególnych funduszy inwestycyjnych, kwestie te 
szczegółowo zostaną uregulowane w akcie wykonawczym wydawanym na podstawie art. 48a 
ustawy. Mając na uwadze, iż sposób zarządzania ryzykiem inwestycyjnym związanym 
z lokatami zamkniętych funduszy inwestycyjnych zostanie uregulowany w rozporządzeniu 
wydawanym na podstawie art. 48a ustawodawca zawęził delegację ustawową w art. 154 
ust. 6, wobec czego zaistniała potrzeba wydania nowego rozporządzenia.  

Projektowane rozporządzenie, co do zasady odzwierciedla przepisy obowiązującego obecnie 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie dokonywania przez 
fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz 
niektóre prawa majątkowe (Dz. U. poz. 144) z wyłączeniem przepisów dotyczących sposobu 
zarządzania ryzykiem inwestycyjnym związanym z lokatami, o których mowa w art. 145 
ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy. 

Projekt rozporządzenia, w celu ochrony interesów uczestników funduszu inwestycyjnego 
zamkniętego, określa: 

a) warunki lokowania przez fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów 
w niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w tym: 
– warunek utrzymywania części aktywów na poziomie zapewniającym realizację 

transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, 
– obowiązek ustalania wartości ryzyka kontrahenta, 

b) warunki zajmowania przez fundusz inwestycyjny zamknięty pozycji w lokatach, 
o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, w tym sposób wyznaczania 
wartości ryzyka kontrahenta, w przypadku gdy fundusz posiada otwarte pozycje 
w instrumentach pochodnych z tytułu kilku transakcji z tym samym podmiotem, 

c) sposób ustalenia oraz maksymalną wartość ryzyka kontrahenta wynikającą 
z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, 

d) sposób wyznaczenia oraz wartość maksymalnego zaangażowania funduszu w lokaty, 
o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, 

e) warunki, jakie muszą spełniać indeksy stanowiące bazę instrumentów pochodnych, 
w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych. 

Ogólne wymogi, jakie powinny spełniać indeksy stanowiące bazę instrumentów pochodnych 
(w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych), aby mogły być przedmiotem 
lokat funduszy inwestycyjnych zamkniętych, określone zostały w art. 154 ust. 2a ustawy, 
natomiast projekt doprecyzowuje te wymogi w § 9. 

Materia ujęta w projekcie rozporządzenia nie jest objęta prawem Unii Europejskiej. 

Projekt nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących 
sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 
(rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 
poz. 2039, z późn. zm.). 

about:blank#mip11026848#mip11026848
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Projekt zostanie udostępniony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, 
w związku z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.).  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 
 
 
1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 

Projektowane rozporządzenie oddziałuje na fundusze inwestycyjne zamknięte. 
 
2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie przesłany w ramach konsultacji społecznych do: Izby 
Zarządzających Funduszami i Aktywami, Izby Domów Maklerskich, Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A., BondSpot S.A., Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych S.A., Związku Maklerów i Doradców, Izby Domów Maklerskich, 
Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Związku Banków Polskich, Krajowej Rady 
Banków Depozytariuszy oraz Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. 

 
3. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym na budżet 

państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego 
Wejście w życie projektu rozporządzenia nie wpłynie na sektor finansów publicznych, 
w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

 
4. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy 

Wejście w życie projektu rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy. 
 
5. Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, 

w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Wejście w życie projektu rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki 
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 
6. Wpływ aktu normatywnego na sytuację i rozwój regionalny 

Regulacje projektu rozporządzenia nie będą miały wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 
 
7. Wskazanie źródeł finansowania 

Projekt rozporządzenia nie pociąga za sobą obciążenia dla budżetu państwa lub budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego. 

 
8. Zgodność z prawem Unii Europejskiej 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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Projekt  
 

 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW1) 
z dnia                                                 

 
 

w sprawie niezbędnego zakresu treści umowy między funduszem powiązanym a funduszem 
podstawowym oraz niezbędnych elementów wewnętrznych zasad prowadzenia 

działalności, o których mowa w art. 169c ust. 7 ustawy o funduszach inwestycyjnych2) 

 
 

 
Na podstawie art. 169c ust. 8 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 
(Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: 
 
 

Rozdział 1  
Przepisy ogólne 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
1) niezbędny zakres treści umowy między funduszem powiązanym a funduszem 

podstawowym, o której mowa w art. 169c ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 
inwestycyjnych, zwanej dalej „ustawą”; 

2) niezbędne elementy wewnętrznych zasad prowadzenia działalności, o których mowa 
w art. 169c ust. 7 ustawy. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 
1) funduszu podstawowym – rozumie się przez to fundusz inwestycyjny otwarty lub fundusz 

zagraniczny, o których mowa w art. 169a ust. 1 ustawy; 
2) funduszu powiązanym – rozumie się przez to fundusz inwestycyjny otwarty prowadzący 

działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów w jednostki uczestnictwa 
lub tytuły uczestnictwa funduszu podstawowego; 

                                                      
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481). 

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy: 
– Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery 
wartościowe (UCITS) (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, str. 32, z późn. zm.), 

– Komisji 2010/44/UE z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/65/WE w zakresie niektórych przepisów dotyczących łączenia funduszy, modeli funduszy podstawowych 
i powiązanych oraz procedury powiadamiania (Dz. Urz. UE L 176 z 10.07.2010, str. 28). 

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, 
poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, 
Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 
i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391 oraz z 2012 r. poz. 596. 

http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.328803:part=a170&full=1
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3) statucie – rozumie się przez to statut funduszu inwestycyjnego otwartego, statut lub inny akt 
założycielski funduszu zagranicznego lub regulamin funduszu zagranicznego, w rozumieniu 
art. 253 ust. 5 ustawy; 

4) zleceniu – rozumie się przez to zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego lub tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego, jak również zlecenie 
odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego lub odkupienia lub umorzenia 
tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego.  

 
 

Rozdział 2 
Umowa między funduszem powiązanym a podstawowym  

§ 3. Umowa określająca zasady współpracy pomiędzy funduszem powiązanym a funduszem 
podstawowym, o której mowa w art. 169c ust. 1 ustawy, zawiera postanowienia dotyczące: 
1) zakresu, trybu i warunków wymiany informacji pomiędzy funduszami;  
2) zasad lokowania aktywów funduszu powiązanego w jednostki uczestnictwa lub tytuły 

uczestnictwa funduszu podstawowego;  
3) sposobu prowadzenia działalności przez fundusze oraz terminów dokonywania wycen 

jednostek lub tytułów uczestnictwa funduszy, w tym terminów ich publikacji;  
4) sposobu współpracy w zakresie udostępniania raportów i opinii z badania lub raportów 

z przeglądu sprawozdań finansowych funduszy; 
5) zasad postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń mających wpływ na wzajemne 

obowiązki funduszy, wynikające z umowy; 
6) uzgodnień w zakresie wyboru prawa właściwego dla umowy oraz zgody funduszy na 

wyłączną jurysdykcję sądów państwa, którego prawo uznano za prawo właściwe dla umowy, 
o których mowa w art. 169c ust. 1 pkt 6 ustawy.  

§ 4. Postanowienia umowy, w zakresie o którym mowa w § 3 pkt 1, określają co najmniej: 
1) tryb i sposób udostępnienia przez fundusz podstawowy funduszowi powiązanemu statutu, 

prospektu informacyjnego i kluczowych informacji dla inwestorów oraz wszelkich zmian 
tych dokumentów; 

2) sposób i termin informowania funduszu powiązanego przez fundusz podstawowy o zleceniu 
zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu i powierzeniu funkcji zarządzania ryzykiem 
osobom trzecim, zgodnie z art. 45a ust. 1 ustawy; 

3) sposób i termin udostępnienia przez fundusz podstawowy funduszowi powiązanemu 
wewnętrznych dokumentów i procedur, w tym obowiązującego w towarzystwie albo spółce 
zarządzającej funduszem regulaminu zarządzania ryzykiem w funduszu i raportu 
z funkcjonowania systemu nadzoru zgodności działalności z prawem; 

4) szczegółowe określenie zakresu informacji o naruszeniach przez fundusz podstawowy 
przepisów prawa, statutu lub umowy, które są udostępniane przez fundusz podstawowy 
funduszowi powiązanemu, oraz sposób i termin udostępnienia tych informacji; 

5) w przypadku gdy fundusz powiązany zawiera transakcje mające za przedmiot instrumenty 
pochodne do celów zabezpieczenia – sposób i termin udostępnienia przez fundusz 
podstawowy funduszowi powiązanemu informacji dotyczących jego ryzyka wynikającego 
z instrumentów pochodnych, tak aby umożliwić funduszowi powiązanemu wyznaczenie 
całkowitej ekspozycji. 

§ 5. Postanowienia umowy,  w zakresie o którym mowa w § 3 pkt 2, określają co najmniej: 
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1) kategorie jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszu podstawowego, w które 
mogą być lokowane aktywa funduszu powiązanego; 

2) opłaty i koszty, które ma ponosić fundusz powiązany oraz szczegółowe informacje na temat 
obniżenia lub zwrotu opłat bądź kosztów funduszowi powiązanemu przez fundusz 
podstawowy; 

3) sposób i warunki nabywania, w zamian za wpłaty w formie innej niż pieniężna, jednostek 
uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa w funduszu podstawowym, o ile możliwość 
dokonywania takich wpłat wynika ze statutu funduszu podstawowego i umowy. 

§ 6. Postanowienia umowy,  w zakresie o którym mowa w § 3 pkt 3,  określają co najmniej: 
1) tryb i warunki współpracy funduszy w zakresie dokonywania wyceny wartości aktywów 

netto i ogłaszania wartości jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa; 
2) odpowiednie środki w celu koordynowania terminu wycen aktywów funduszy oraz 

ogłaszania wartości aktywów netto funduszy, uniemożliwiające wykorzystanie praktyk 
polegających na dążeniu do wyprzedzania reakcji rynku w celach arbitrażowych;  

3) zasady zgłaszania i korygowania błędów w wycenie aktywów dokonanej przez fundusz 
podstawowy; 

4) sposób i warunki przekazywania do realizacji zleceń funduszu powiązanego, w tym, rolę 
agentów transferowych lub wszelkich innych podmiotów; 

5) postanowienia niezbędne do uwzględnienia faktu, że tytuły uczestnictwa funduszu 
zagranicznego są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym; 

6) zasady przeliczania środków wpłaconych albo wypłaconych z tytułu nabycia albo 
odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa w przypadku gdy jednostki 
uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszu powiązanego i funduszu podstawowego są 
denominowane lub wyrażane w różnych walutach; 

7) zasady i terminy wpłacania i wypłacania kwot związanych z nabywaniem i odkupywaniem 
jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszu podstawowego, w tym – jeśli 
ustalą tak strony – warunki rozliczania przez fundusz podstawowy zleceń odkupienia 
jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa w drodze wniesienia do funduszu 
powiązanego aktywów w formie innej niż pieniężna, w szczególności w przypadku 
likwidacji, połączenia lub podziału funduszu podstawowego; 

8) sposób rozpatrywania skarg i zapytań składanych przez uczestników funduszu 
podstawowego; 

9) w przypadku gdy statut lub prospekt informacyjny funduszu podstawowego przyznają temu 
funduszowi pewne prawa w odniesieniu do jego uczestników, a fundusz podstawowy 
podejmie decyzję o ograniczeniu lub zaniechaniu wykonania wszystkich lub części takich 
praw i uprawnień w odniesieniu do funduszu powiązanego – warunki takiego ograniczenia 
lub zaniechania; 

10) sposób i termin powiadamiania przez fundusze o przejściowym zawieszeniu i wznowieniu 
zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy. 

§ 7. Postanowienia umowy,  w zakresie o którym mowa w § 3 pkt 4, określają co najmniej:  
1) sposób i warunki współpracy przy sporządzaniu ich sprawozdań finansowych, w przypadku 

gdy fundusz powiązany i fundusz podstawowy mają wskazane te same lata obrotowe; 
2) sposób i warunki udostępnienia przez fundusz podstawowy funduszowi powiązanemu 

wszelkich informacji niezbędnych, aby mógł on sporządzać sprawozdania finansowe 
w terminie oraz umożliwiających sporządzanie i przekazywanie dodatkowego raportu 
i opinii z badania lub dodatkowego raportu z przeglądu sprawozdania finansowego funduszu 
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podstawowego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych funduszu 
podstawowego, w tym sposób i terminy ich przekazywania podmiotowi uprawnionemu do 
badania sprawozdań finansowych funduszu powiązanego, w przypadku gdy fundusz 
powiązany i fundusz podstawowy mają wskazane inne lata obrotowe, w celu uwzględnienia 
ich w opinii i raporcie z badania lub raporcie z przeglądu sprawozdania finansowego 
funduszu powiązanego. 

§ 8. Postanowienia umowy,  w zakresie o którym mowa w § 3 pkt 5, określają co najmniej: 
1) sposób i termin powiadamiania przez fundusz podstawowy o proponowanych i dokonanych 

zmianach jego statutu, prospektu informacyjnego i kluczowych informacji dla inwestorów, 
jeśli te sposoby i terminy różnią się od standardowych uzgodnień dotyczących 
powiadamiania uczestników określonych w statucie lub prospekcie informacyjnym funduszu 
podstawowego; 

2) sposób i termin powiadamiania przez fundusz podstawowy o planowanej lub proponowanej 
likwidacji, połączeniu lub podziale; 

3) sposób i termin powiadamiania przez dany fundusz o tym, że przestał lub przestanie spełniać 
warunki kwalifikujące go do posiadania statusu – odpowiednio – funduszu powiązanego lub 
funduszu podstawowego; 

4) sposób i termin powiadamiania przez towarzystwo albo spółkę zarządzającą funduszem 
o zamiarze dokonania zmiany towarzystwa zarządzającego funduszem lub spółki 
zarządzającej funduszem, depozytariusza, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych lub podmiotu, któremu zlecono zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu 
lub powierzono funkcję zarządzania ryzykiem w towarzystwie albo spółce zarządzającej 
funduszem; 

5) sposób i termin powiadamiania o innych zdarzeniach mających wpływ na współpracę 
pomiędzy funduszami, do których przekazywania zobowiązał się fundusz podstawowy. 
 
 

Rozdział 3 
Wewnętrzne zasady prowadzenia działalności 

§ 9. Wewnętrzne zasady prowadzenia działalności zawierają odpowiednie środki służące 
ograniczaniu konfliktów interesów, które mogą wystąpić między funduszem powiązanym 
a funduszem podstawowym, bądź pomiędzy funduszem powiązanym, a innymi uczestnikami 
funduszu podstawowego, w zakresie, w którym nie uwzględniają ich wystarczająco środki 
stosowane zgodnie z art. 48 ust. 2b pkt 2. 

§ 10. Wewnętrzne zasady prowadzenia działalności zawierają postanowienia dotyczące: 
1) zasad lokowania aktywów funduszu powiązanego w jednostki lub tytuły uczestnictwa 

funduszu podstawowego;  
2) sposobu prowadzenia działalności przez fundusze oraz terminów dokonywania wycen 

jednostek lub tytułów uczestnictwa funduszy, w tym terminów ich publikacji;  
3) sposobu współpracy w zakresie udostępniania raportu i opinii z badania lub raportu 

z przeglądu sprawozdań finansowych funduszy.  

§ 11. Wewnętrzne zasady prowadzenia działalności, w zakresie o którym mowa w § 10 pkt 1, 
określają co najmniej: 
1) kategorie jednostek lub tytułów uczestnictwa funduszu podstawowego, w które mogą być 

lokowane aktywa funduszu powiązanego; 
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2) opłaty i koszty, które ma ponosić fundusz powiązany oraz szczegółowe informacje na temat 
obniżenia lub zwrotu opłat bądź kosztów funduszowi powiązanemu przez fundusz 
podstawowy; 

3) sposób i warunki nabywania, w zamian za wpłaty w formie innej niż pieniężna, tytułów 
uczestnictwa w zagranicznym funduszu podstawowym, o ile możliwość dokonywania takich 
wpłat wynika ze statutu funduszu podstawowego i umowy. 

§ 12. Wewnętrzne zasady prowadzenia działalności, w zakresie o którym mowa w § 10 pkt 2, 
określają co najmniej: 
1) tryb i warunki współpracy funduszy w zakresie dokonywania wyceny wartości aktywów 

netto i publikacji wartości jednostek lub tytułów uczestnictwa; 
2) odpowiednie środki w celu koordynowania terminu wycen aktywów funduszy oraz 

publikacji wartości aktywów netto funduszy, uniemożliwiające wykorzystanie praktyk 
polegających na dążeniu do wyprzedzania reakcji rynku w celach arbitrażowych; 

3) zasady zgłaszania i korygowania błędów w wycenie dokonanej przez fundusz podstawowy; 
4) sposób i warunki przekazywania do realizacji zleceń funduszu powiązanego, w tym, 

w stosownych przypadkach, rolę agentów transferowych lub wszelkich innych podmiotów; 
5) w stosownych przypadkach, postanowienia niezbędne do uwzględnienia faktu, że fundusz 

zagraniczny jest dopuszczony do obrotu na rynku regulowanym; 
6) zasady przeliczania wartości zleceń w przypadku gdy jednostki lub tytuły uczestnictwa 

funduszu powiązanego i funduszu podstawowego są denominowane w różnych walutach; 
7) zasady i terminy wpłacania i wypłacania kwot związanych z nabywaniem i odkupywaniem 

jednostek uczestnictwa lub nabywaniem i umarzeniem tytułów uczestnictwa funduszu 
podstawowego, w tym – jeśli ustalą tak strony – warunki rozliczania przez fundusz 
podstawowy zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia tytułów uczestnictwa 
w drodze wniesienia do funduszu powiązanego aktywów w formie innej niż pieniężna, 
w szczególności w przypadku likwidacji, połączenia lub podziału funduszu podstawowego; 

8) w przypadku gdy statut lub prospekt informacyjny funduszu podstawowego przyznają temu 
funduszowi pewne prawa lub uprawnienia w odniesieniu do jego uczestników, a fundusz 
podstawowy podejmie decyzję o ograniczeniu lub zaniechaniu wykonania wszystkich lub 
części takich praw i uprawnień w odniesieniu do funduszu powiązanego – warunki takiego 
ograniczenia lub zaniechania; 

9) sposób i termin powiadamiania przez fundusze o przejściowym zawieszeniu i wznowieniu 
zbywania i odkupywania jednostek lub tytułów uczestnictwa funduszy. 

§ 13.  Wewnętrzne zasady prowadzenia działalności, w zakresie o którym mowa w § 10 pkt 3, 
określają co najmniej: 
1) sposób i warunki współpracy przy sporządzaniu ich sprawozdań finansowych, w przypadku 

gdy fundusz powiązany i fundusz podstawowy mają wskazane te same lata obrotowe; 
2) sposób i warunki udostępnienia przez fundusz podstawowy funduszowi powiązanemu 

wszelkich informacji niezbędnych, aby mógł on sporządzać sprawozdania finansowe 
w terminie oraz umożliwiających sporządzanie i przekazywanie dodatkowych raportów 
i opinii z badań lub dodatkowych raportów z przeglądów sprawozdań finansowych funduszu 
podstawowego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych funduszu 
podstawowego, w tym sposób i terminy ich przekazywania podmiotowi uprawnionemu do 
badania sprawozdań finansowych funduszu powiązanego, w przypadku gdy fundusz 
powiązany i fundusz podstawowy mają wskazane inne lata obrotowe, w celu uwzględnienia 
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ich w opinii i raporcie z badania lub raporcie z przeglądu sprawozdania finansowego 
funduszu powiązanego. 

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 
MINISTER FINANSÓW 
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UZASADNIENIE 
 

Niniejsze rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw 
instytucji finansowych zawartego w art. 169c ust. 8 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 
inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) do wydania rozporządzenia 
określającego: 

– po pierwsze – niezbędny zakres treści umowy między funduszem powiązanym 
a podstawowym, w szczególności zasady wymiany informacji, zasady lokowania aktywów 
funduszu powiązanego w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszu 
podstawowego, uzgodnienia dotyczące sposobu prowadzenia działalności, uzgodnienia dotyczące 
dokonywania badania lub przeglądu sprawozdań finansowych funduszy, uzgodnienia dotyczące 
czasu dokonywania wycen jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszu 
powiązanego i funduszu podstawowego oraz czasu ich publikacji, uzgodnienia dotyczące wyboru 
prawa właściwego dla rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z umowy, 

– po drugie – niezbędne elementy wewnętrznych zasad prowadzenia działalności, które mogą 
zastąpić ww. umowę, w przypadku gdy fundusz inwestycyjny otwarty zamierzający rozpocząć 
prowadzenie działalności jako fundusz powiązany i fundusz podstawowy są zarządzane przez to 
samo towarzystwo lub tę samą spółkę zarządzającą, a także w przypadku gdy fundusz 
inwestycyjny otwarty tworzony jako fundusz powiązany ma być zarządzany przez to samo 
towarzystwo lub spółkę zarządzającą co fundusz podstawowy, które to zasady określają 
w szczególności środki służące ograniczaniu konfliktu interesów, podstawy dokonywania 
inwestycji, uzgodnienia dotyczące sposobu prowadzenia działalności, uzgodnienia dotyczące 
dokonywania badania lub przeglądu sprawozdań finansowych funduszy. 

Celem przepisów wydanych na podstawie przedmiotowego upoważnienia jest zapewnienie 
współpracy pozwalającej na prawidłowe wykonywanie ustawowo określonych obowiązków 
funduszu powiązanego i podstawowego. 

Upoważnienie ma charakter obligatoryjny, a przepisy wykonawcze, które mają być wydane na 
jego podstawie, są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania regulacji ustawowej. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Rozporządzenie stanowi 
implementację do polskiego porządku prawnego art. 60 dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego 
inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009,  
str. 32, z późn. zm.) oraz art. 8 – 19 dyrektywy Komisji 2010/44/UE z dnia 1 lipca 2010 r. 
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie 
niektórych przepisów dotyczących łączenia funduszy, modeli funduszy podstawowych 
i powiązanych oraz procedury powiadamiania (Dz. Urz. UE L 176 z 10.07.2010, str. 28, 
z późn. zm.). 

Projekt nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących 
sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
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prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt zostanie zamieszczony w Biuletynie 
Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji oraz Ministerstwa Finansów. 

W związku z art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240, z późn. zm.) należy podnieść, że projektodawca nie przewiduje, aby projektowane 
przepisy miały wpływ na sektor finansów publicznych, w tym na zwiększenie wydatków lub 
zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 
1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 

Projektowane rozporządzenie może oddziaływać na towarzystwa funduszy inwestycyjnych 
oraz fundusze inwestycyjne. 

 
2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie przesłany w ramach konsultacji społecznych do: Izby 
Zarządzających Funduszami i Aktywami, Izby Domów Maklerskich, Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A., BondSpot S.A., Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych S.A., Związku Maklerów i Doradców, Izby Domów Maklerskich, 
Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Związku Banków Polskich, Krajowej Rady Banków 
Depozytariuszy oraz Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. 

 
3. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje kosztów lub obciążeń w sektorze finansów 
publicznych (w tym nie wpłynie na budżet państwa i budżety jednostek samorządu 
terytorialnego), w szczególności nie będzie skutkować zwiększeniem wydatków lub 
zmniejszeniem dochodów jednostek sektora finansów publicznych. 

 
4. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 
 
5. Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Proponowane zmiany nie powinny rodzić dodatkowych kosztów dla funduszy 
inwestycyjnych. Projektowane rozporządzenie może wiązać się z poniesieniem dodatkowych 
kosztów obciążających towarzystwa funduszy inwestycyjnych, jednakże poniesienie tych 
kosztów wydaje się niezbędne, przy czym obciążenia te nie powinny być nadmierne dla 
sytuacji finansowej towarzystw. 
 

6. Wpływ aktu normatywnego na sytuację i rozwój regionalny 
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

 
7. Wskazanie źródeł finansowania 

Projektowane rozporządzenie nie pociąga za sobą obciążeń dla budżetu państwa oraz 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

 
8. Opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
 

 
 
 
 
 
 
04/08-kt 
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Projekt  
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW1) 

z dnia                                             
 

w sprawie określenia niezbędnego zakresu treści umowy, o której mowa w art. 169e 
ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz określenia rodzajów nieprawidłowości 
w odniesieniu do funduszu podstawowego, które uznaje się za mające negatywny wpływ 

na fundusz powiązany2) 

 
Na podstawie art. 169e ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 
(Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
 1) niezbędny zakres treści umowy, o której mowa w art. 169e ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 

2004 r. o funduszach inwestycyjnych, zwanej dalej „ustawą”; 
 2) rodzaje nieprawidłowości w odniesieniu do funduszu podstawowego, które uznaje się za 

mające negatywny wpływ na fundusz powiązany. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 
1) funduszu podstawowym – rozumie się przez to fundusz inwestycyjny otwarty lub 

fundusz zagraniczny, o których mowa w art. 169a ust. 1 ustawy; 
2) funduszu powiązanym – rozumie się przez to fundusz inwestycyjny otwarty prowadzący 

działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów w jednostki uczestnictwa 
lub tytuły uczestnictwa funduszu podstawowego; 

3) statucie – rozumie się przez to statut funduszu inwestycyjnego otwartego, statut lub inny 
akt założycielski funduszu zagranicznego lub regulamin funduszu zagranicznego 
w rozumieniu art. 253 ust. 5 ustawy; 

4) zleceniu – rozumie się przez to zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa funduszu 
inwestycyjnego lub tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego, jak również zlecenie 
odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego lub odkupienia lub 
umorzenia tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego. 

§ 3. 1. Umowa dotycząca współpracy pomiędzy depozytariuszem funduszu podstawowego 
a depozytariuszem funduszu powiązanego, o której mowa w art. 169e ust. 1 ustawy, zawiera: 
1) wskazanie zakresu informacji i rodzajów dokumentów, które mają być przedmiotem 

wymiany między depozytariuszami; 
2) wskazanie trybu i warunków przekazywania między depozytariuszami informacji lub 

dokumentów, o których mowa w pkt 1, w tym sposobu oraz harmonogramu 
przekazywania informacji przez depozytariusza funduszu podstawowego 
depozytariuszowi funduszu powiązanego; 

3) wskazanie trybu i sposobu współpracy depozytariuszy, uwzględniającej charakter 
ciążących na każdym z nich obowiązków wynikających z przepisów prawa; 

4) wskazanie trybu i sposobu postępowania każdego z depozytariuszy w związku 
z podejmowaniem czynności dotyczących zamykania ksiąg rachunkowych funduszu 
powiązanego lub funduszu podstawowego na dzień kończący rok obrotowy; 

5) szczegółowe określenie rodzajów nieprawidłowości, o których depozytariusz funduszu 
podstawowego jest obowiązany poinformować depozytariusza funduszu powiązanego, 
a także szczegółowe określenie sposobu i terminów przekazania tych informacji; 

6) określenie sposobu i terminów udzielania odpowiedzi na zapytania składane w trakcie 
współpracy przez jednego depozytariusza drugiemu depozytariuszowi, w tym na 

http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.328803:part=a170&full=1
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zapytania w sprawie nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania funduszu 
podstawowego; 

7) wskazanie szczególnych okoliczności związanych z funkcjonowaniem funduszu 
podstawowego lub funduszu powiązanego, o których depozytariusze powinni się 
nawzajem na bieżąco informować, wraz ze wskazaniem sposobu i terminów 
przekazywania informacji; 

8) określenie zasad współpracy pomiędzy depozytariuszami, w zakresie określonym 
w pkt 1 – 7, na wypadek zakończenia obowiązywania umowy, mających na celu ochronę 
interesów uczestników funduszu podstawowego i funduszu powiązanego; 

9) uzgodnienia dotyczące wyboru prawa właściwego dla tej umowy oraz zgody 
depozytariuszy na wyłączną jurysdykcję sądów państwa, którego prawo uznano za prawo 
właściwe dla tej umowy, zgodnie z art. 169e ust. 2 ustawy. 

2. Postanowienia umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, obejmują 
w szczególności uzgodnienia dotyczące: 
1) sposobu obliczania wartości aktywów netto każdego funduszu, mając na względzie 

ochronę przed praktykami polegającymi na dążeniu do wyprzedzania reakcji rynku 
w celach arbitrażowych; 

2) sposobu postępowania ze zleceniami funduszu powiązanego nabycia lub odkupienia 
jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszu podstawowego oraz sposobu 
rozliczania takich zleceń, w tym sposobu nabywania w zamian za wpłaty w formie innej 
niż pieniężna tytułów uczestnictwa w funduszu podstawowym, który jest funduszem 
zagranicznym. 

§ 4. Nieprawidłowości, o których mowa w art. 169e ust. 5, obejmują w szczególności: 
1) błędy w obliczaniu wartości aktywów netto funduszu podstawowego; 
2) błędy w zleceniach nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów 

uczestnictwa funduszu podstawowego składanych przez fundusz powiązany lub przez 
fundusz zagraniczny prowadzący działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% 
aktywów w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego lub błędy w rozliczeniu 
takich zleceń; 

3) błędy w wypłacie lub naliczaniu dochodów funduszu podstawowego lub w obliczeniach 
podatku u źródła związanego z tymi dochodami; 

4) naruszenia celów, polityki lub strategii inwestycyjnej funduszu podstawowego opisanych 
w statucie, prospekcie informacyjnym bądź kluczowych informacjach dla inwestorów; 

5) naruszenia zasad dywersyfikacji lokat i innych ograniczeń inwestycyjnych lub 
dopuszczalnej wysokości kredytów i pożyczek zaciąganych przez fundusz określonych 
w ustawie lub właściwych regulacjach prawa państwa członkowskiego lub w statucie 
funduszu podstawowego, prospekcie informacyjnym bądź kluczowych informacjach dla 
inwestorów. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

MINISTER FINANSÓW 
______ 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481). 

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy: 
– Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/UE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne 
papiery wartościowe (UCITS) (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, str. 32, z późn. zm.), 

– Komisji 2010/44/UE z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/65/WE w zakresie niektórych przepisów dotyczących łączenia funduszy, modeli funduszy podstawowych 
i powiązanych oraz procedury powiadamiania (Dz. Urz. UE L 176 z 10.07.2010, str. 28). 
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3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, 
poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, 
Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 
i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391 oraz z 2012 r. poz. 596. 
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UZASADNIENIE 

 

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw 
instytucji finansowych zawartego w art. 169e ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. 
o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) do wydania 
rozporządzenia określającego: 

– po pierwsze – niezbędny zakres treści umowy pomiędzy depozytariuszem funduszu 
powiązanego a depozytariuszem funduszu podstawowego, określającej zasady współpracy, 
w szczególności zasady wymiany informacji między depozytariuszami oraz uzgodnienia 
dotyczące wyboru prawa właściwego dla rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z tej 
umowy, 

– po drugie – rodzaje nieprawidłowości, o których depozytariusz funduszu podstawowego, 
w razie ich stwierdzenia, jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Komisję oraz właściwe 
organy państwa macierzystego funduszu zagranicznego prowadzącego działalność polegającą 
na lokowaniu co najmniej 85% aktywów w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego, 
fundusz powiązany i depozytariusza funduszu powiązanego oraz fundusz zagraniczny i jego 
depozytariusza, a które uznaje się za mające negatywny wpływ na fundusz powiązany lub na 
ten fundusz zagraniczny. 

Upoważnienie ma charakter obligatoryjny, a przepisy wykonawcze, które mają być wydane 
na jego podstawie, są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania regulacji ustawowej. 

§ 3 rozporządzenia zawiera katalog szczegółowych kwestii, które obligatoryjnie muszą 
znaleźć uregulowanie w umowie pomiędzy depozytariuszem funduszu powiązanego 
a depozytariuszem funduszu podstawowego. 

§ 4 rozporządzenia określa okoliczności dotyczące funduszu podstawowego, które zawsze 
będą poczytywane za nieprawidłowości mogące mieć negatywny wpływ na fundusz 
powiązany. 

Przepis końcowy (§ 5) przewiduje, iż rozporządzenie wejdzie w życie w terminie 14 dni od 
dnia jego ogłoszenia. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Rozporządzenie stanowi 
implementację do polskiego porządku prawnego art. 61 dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego 
inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, 
str. 32, z późn. zm.) oraz art. 24 – 26 dyrektywy Komisji 2010/44/UE z dnia 1 lipca 2010 r. 
w  sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie 
niektórych przepisów dotyczących łączenia funduszy, modeli funduszy podstawowych 
i powiązanych oraz procedury powiadamiania (Dz. Urz. UE L 176 z 10.07.2010, str. 28, 
z  późn. zm.). 

Projekt nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących 
sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 
(rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 
poz. 2039, z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt zostanie zamieszczony 
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w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji oraz Ministerstwa 
Finansów. 

W związku z art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) należy podnieść, że projektodawca nie przewiduje, aby 
projektowane przepisy miały wpływ na sektor finansów publicznych, w tym na zwiększenie 
wydatków lub zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 
1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 

Projektowane rozporządzenie oddziałuje na podmioty prowadzące rejestry aktywów 
(depozytariuszy) funduszy podstawowych i funduszy powiązanych. 

 
2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie przesłany w ramach konsultacji społecznych do: Izby 
Zarządzających Funduszami i Aktywami, Izby Domów Maklerskich, Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A., BondSpot S.A., Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych S.A., Związku Maklerów i Doradców, Izby Domów Maklerskich, 
Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Związku Banków Polskich, Krajowej Rady 
Banków Depozytariuszy oraz Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. 

 
3. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje kosztów lub obciążeń w sektorze 
finansów publicznych (w tym nie wpłynie na budżet państwa i budżety jednostek 
samorządu terytorialnego), w szczególności nie będzie skutkować zwiększeniem 
wydatków lub zmniejszeniem dochodów jednostek sektora finansów publicznych. 

 
4. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 
 
5. Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, 

w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Projektowane rozporządzenie wpłynie na podmioty, które podejmą decyzję 
o prowadzeniu rejestru aktywów funduszu podstawowego i rejestru aktywów funduszu 
powiązanego (depozytariuszy). Podmioty te będą obowiązane zawrzeć umowę o treści 
wskazanej w projektowanym rozporządzeniu, a następnie przystąpić do wykonywania 
obowiązków określonych w przedmiotowej umowie. Będzie wiązać się to z kosztami, 
które zostaną pokryte z wynagrodzenia depozytariuszy, które ci będą otrzymywać od 
funduszy. Dlatego też, w konsekwencji, wejście w życie projektowanego rozporządzenia 
będzie w sposób pośredni oddziaływać na wysokość kosztów obciążających aktywa 
funduszy podstawowych i powiązanych. 

 
6. Wpływ aktu normatywnego na sytuację i rozwój regionalny 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 
 
7. Wskazanie źródeł finansowania 

Projektowane rozporządzenie nie pociąga za sobą obciążeń budżetu dla państwa oraz 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

 
8. Opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
05/08-kt 



Projekt  
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW1) 

                                                z dnia  
 

w sprawie określenia niezbędnego zakresu treści umowy o której mowa w art. 169f ust. 1 
ustawy o funduszach inwestycyjnych2) 

 
Na podstawie art. 169f ust. 7 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 
(Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. Rozporządzenie określa niezbędny zakres treści umowy, o której mowa w art. 169f 

ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, zwanej dalej „ustawą”. 
 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 
1) funduszu podstawowym – rozumie się przez to fundusz inwestycyjny otwarty lub 

fundusz zagraniczny, o których mowa w art. 169a ust. 1 ustawy; 
2) funduszu powiązanym – rozumie się przez to fundusz inwestycyjny otwarty prowadzący 

działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów w jednostki uczestnictwa 
lub tytuły uczestnictwa funduszu podstawowego. 

 
§ 3. 1. Umowa dotycząca współpracy pomiędzy podmiotem uprawnionym do badania 

sprawozdań finansowych funduszu podstawowego a podmiotem uprawnionym do badania 
sprawozdań finansowych funduszu powiązanego, o której mowa w art. 169f ust. 1 ustawy, 
zawiera: 
1) wskazanie zakresu informacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do wykonywania 

obowiązków określonych przepisami, które mają być przedmiotem wymiany pomiędzy 
tymi podmiotami, zarówno w toku czynności rewizji finansowej, jak również poza tymi 
czynnościami;  

2) wskazanie trybu i warunków przekazywania pomiędzy tymi podmiotami informacji lub 
dokumentów, o których mowa w pkt 1, w tym sposobu oraz harmonogramu 
przekazywania informacji przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań 
finansowych funduszu podstawowego podmiotowi uprawnionemu do badania 
sprawozdań finansowych funduszu powiązanego; 

3) wskazanie trybu i sposobu postępowania każdego z podmiotów uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych w związku z podejmowaniem czynności dotyczących 
zamykania ksiąg rachunkowych danego funduszu powiązanego lub funduszu 
podstawowego na dzień kończący rok obrotowy; 

4) określenie przypadków, które stwierdzone w trakcie przygotowania do czynności rewizji 
finansowej lub w trakcie dokonywania czynności rewizji finansowej wobec funduszu 
podstawowego, są zawsze traktowane jako nieprawidłowości mające wpływ na fundusz 
powiązany, w tym tych przypadków, które nie są ujmowane w opinii i raporcie z badania 
lub raporcie z przeglądu sprawozdań finansowych; 

5) określenie sposobu i terminów udzielenia odpowiedzi na zapytania składane przez jeden 
podmiot drugiemu podmiotowi, w tym na zapytania o informacje na temat 
nieprawidłowości wykrytych podczas badania lub przeglądu sprawozdań finansowych 
funduszu podstawowego; 

http://lex-intranet/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.328803:part=a170&full=1
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6) określenie zasad współpracy pomiędzy podmiotami, w zakresie określonym w pkt 1 – 5, 
na wypadek zakończenia obowiązywania umowy, mających na celu ochronę interesów 
uczestników funduszu podstawowego i funduszu powiązanego; 

7) uzgodnienia dotyczące wyboru prawa właściwego dla tej umowy oraz zgody podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych na wyłączną jurysdykcję sądów 
państwa, którego prawo uznano za prawo właściwe dla tej umowy, o których mowa 
w art. 169f ust. 2 ustawy. 
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera postanowienia dotyczące sporządzania 

raportów i opinii z badań lub raportów z przeglądów sprawozdań finansowych funduszu 
powiązanego, uwzględniających raporty i opinie z badania lub raporty z przeglądu 
sprawozdań finansowych funduszu podstawowego oraz określa sposób i terminy 
przedkładania raportów i opinii z badań lub raportów z przeglądów sprawozdań finansowych 
funduszu podstawowego i ich projektów podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań 
finansowych funduszu powiązanego.  

3. W przypadku gdy fundusz powiązany i fundusz podstawowy mają różne lata 
obrotowe, umowa, o której mowa w ust. 1, określa: 
1) sposób i terminy sporządzania wymaganych na podstawie ust. 2 raportów i opinii z badań 

lub raportów z przeglądów sprawozdań finansowych funduszu podstawowego przez 
podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych funduszu podstawowego oraz 
sposób i terminy ich przekazywania podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań 
finansowych funduszu powiązanego, lub 

2) sposób i terminy sporządzania doraźnych raportów i opinii z badań lub doraźnych 
raportów z przeglądów sprawozdań finansowych funduszu podstawowego przez podmiot 
uprawniony do badania sprawozdań finansowych funduszu podstawowego oraz sposób 
i terminy ich przekazywania podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań 
finansowych funduszu powiązanego 

– w celu uwzględnienia ich w opinii i raporcie z badania lub raporcie z przeglądu 
sprawozdania finansowego funduszu powiązanego. 
 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 
 

MINISTER FINANSÓW 
 
 
 
 
 
______________________________ 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481). 

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy: 
– Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne 
papiery wartościowe (UCITS) (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, str. 32, z późn. zm.), 

– Komisji 2010/44/UE z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/65/WE w zakresie niektórych przepisów dotyczących łączenia funduszy, modeli funduszy podstawowych 
i powiązanych oraz procedury powiadamiania (Dz. Urz. UE L 176 z 10.07.2010, str. 28). 

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, 
poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, 
Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 
i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391 oraz z 2012 r. poz. 596. 
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UZASADNIENIE 
 

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw 
instytucji finansowych zawartego w art. 169f ust. 7 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. 
o  funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) do wydania 
rozporządzenia określającego niezbędny zakres treści umowy pomiędzy podmiotem 
uprawnionym do badania sprawozdań finansowych funduszu powiązanego a podmiotem 
uprawnionym do badania sprawozdań funduszu podstawowego, określającej zasady 
współpracy, w szczególności zasady wymiany informacji między tymi podmiotami 
uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych oraz uzgodnienia dotyczące wyboru 
prawa właściwego dla rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z tej umowy. 

Upoważnienie ma charakter obligatoryjny, a przepisy wykonawcze, które mają być wydane 
na jego podstawie, są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania regulacji ustawowej. 

§ 3 rozporządzenia zawiera katalog szczegółowych kwestii, które obligatoryjnie muszą 
znaleźć uregulowanie w umowie pomiędzy podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań 
finansowych funduszu powiązanego a podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań 
finansowych funduszu podstawowego. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  

Rozporządzenie stanowi implementację do polskiego porządku prawnego art. 62 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji 
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) 
(Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, str. 32, z późn. zm.) oraz art. 27 i 28 dyrektywy Komisji 
2010/44/UE z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie niektórych przepisów dotyczących łączenia 
funduszy, modeli funduszy podstawowych i powiązanych oraz procedury powiadamiania 
(Dz. Urz. UE L 176 z 10.07.2010, str. 28, z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt zostanie zamieszczony 
w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji oraz Ministerstwa 
Finansów. 

W związku z art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) należy podnieść, że projektodawca nie przewiduje, aby 
projektowane przepisy miały wpływ na sektor finansów publicznych, w tym na zwiększenie 
wydatków lub zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych. 

Projekt nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 
norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

 
1.   Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 

Projektowane rozporządzenie oddziałuje na podmioty uprawnione do badania sprawozdań 
finansowych funduszy podstawowych i funduszy powiązanych. 

 
2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie przesłany w ramach konsultacji społecznych do: Izby 
Zarządzających Funduszami i Aktywami, Izby Domów Maklerskich, Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A., BondSpot S.A., Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych S.A., Związku Maklerów i Doradców, Izby Domów Maklerskich, 
Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Związku Banków Polskich, Krajowej Rady 
Banków Depozytariuszy oraz Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. 

 
3.  Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje kosztów lub obciążeń w sektorze 
finansów publicznych (w tym nie wpłynie na budżet państwa i budżety jednostek 
samorządu terytorialnego), w szczególności nie będzie skutkować zwiększeniem 
wydatków lub zmniejszeniem dochodów jednostek sektora finansów publicznych. 

 
4.  Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 
 
5. Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, 

w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Projektowane rozporządzenie wpłynie na podmioty uprawnione do badania sprawozdań 
finansowych funduszu podstawowego i sprawozdań finansowych funduszu powiązanego. 
Podmioty te będą obowiązane zawrzeć umowę o treści wskazanej w projektowanym 
rozporządzeniu, a następnie przystąpić do wykonywania obowiązków określonych 
w przedmiotowej umowie. Będzie wiązać się to z kosztami, które zostaną pokryte 
z wynagrodzenia tychże podmiotów otrzymywanego od funduszy. Dlatego też, 
w konsekwencji, wejście w życie projektowanego rozporządzenia będzie w sposób 
pośredni oddziaływać na wysokość kosztów obciążających aktywa funduszy 
podstawowych i powiązanych. 

 
6.  Wpływ aktu normatywnego na sytuację i rozwój regionalny 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 
 
7.  Wskazanie źródeł finansowania 

Projektowane rozporządzenie nie pociąga za sobą obciążeń dla budżetu państwa oraz 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

 
8. Opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
 
 
 
 
 
25-08-aa 



Projekt  
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW1) 

                                                  z dnia 
 

w sprawie zakresu informacji, które powinny być zawarte w dokumencie informacyjnym 
funduszu przejmującego oraz w dokumencie informacyjnym funduszu przejmowanego2) 

 
 

Na podstawie art. 204 ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 
(Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji, które powinny być zawarte 
w dokumentach informacyjnych, odpowiednio funduszu przejmującego i funduszu przejmo-
wanego.  

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o funduszu – rozumie się przez to fundusz 
inwestycyjny otwarty, specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, subfundusz wydzielony 
w funduszu inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym, 
biorące udział w połączeniu krajowym lub transgranicznym, zgodnie z Działem VIII ustawy 
z  dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, zwanej dalej „ustawą”. 

§ 3. W przypadku połączenia transgranicznego fundusz przejmowany i fundusz przejmujący 
przedstawiają w swoich dokumentach informacyjnych, w przystępny sposób informacje na temat 
cech, formy i zasad funkcjonowania funduszu przejmującego albo funduszu przejmowanego 
biorącego udział w połączeniu, różniących się od powszechnie stosowanych w państwie 
członkowskim tego funduszu. 

§ 4. 1. Dokument informacyjny funduszu przejmowanego zawiera: 
1) zwięzły opis etapów procedury połączenia oraz ewentualnego wpływu połączenia na fundusz 

i jego uczestników; 
2) opis cech, formy i zasad funkcjonowania funduszu przejmującego, w szczególności 

w zakresie, w jakim są one różne od stosowanych przez fundusz przejmowany; 
3) wskazanie na istnienie dokumentu kluczowych informacji dla inwestorów funduszu 

przejmującego, w tym podkreślenie potrzeby zapoznania się z jego treścią przez uczestników 
funduszu przejmowanego; 

4) opis różnic pomiędzy prawami przysługującymi uczestnikom funduszu przejmowanego 
przed połączeniem i po połączeniu; 

5) informacje na temat: 
a) istotnych aspektów procedury połączenia, 
b) planowanego terminu połączenia, 
c) możliwości pogorszenia wyników inwestycyjnych funduszu oraz wystąpienia innych 

ryzyk związanych z połączeniem mogących mieć wpływ na wartość aktywów funduszu,  
d) istotnych różnic pomiędzy funduszem przejmowanym i przejmującym,  
e) wszelkich szczególnych praw przysługujących uczestnikom w związku z połączeniem; 

6) jeżeli w kluczowych informacjach dla inwestorów funduszu przejmowanego i funduszu 
przejmującego wykazano wskaźniki zysku do ryzyka w różnej wartości lub określono inne 
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rodzaje ryzyka związanego z inwestycjami – porównanie tych różnic; 
7) porównanie wszystkich opłat i kosztów w funduszu przejmującym i przejmowanym na 

podstawie danych określonych w kluczowych informacjach dla inwestorów funduszy; 
8) jeżeli fundusz przejmowany wypłaca wynagrodzenie za zarządzanie uzależnione od jego 

wyników inwestycyjnych – opis sposobu pobierania tego wynagrodzenia przed połączeniem 
i po połączeniu funduszy;  

9) określenie, czy towarzystwo lub spółka zarządzająca funduszem przejmowanym przed 
połączeniem zamierza dostosować strukturę portfela inwestycyjnego funduszu, do polityki 
inwestycyjnej stosowanej przez fundusz przejmujący, o ile dostosowanie takie jest możliwe 
w ramach polityki inwestycyjnej stosowanej przez fundusz przejmowany;  

10) opis postępowania z dochodami funduszu przejmowanego; 
11) opis procedury, w ramach której uczestnicy funduszu przejmowanego będą uprawnieni do 

wyrażenia zgody na proponowane połączenie oraz wskazanie sposobu ich powiadomienia 
o treści uchwały podjętej w sprawie połączenia przez zgromadzenie uczestników funduszu. 
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit. d, dotyczą wskazania różnic co najmniej 

w zakresie: 
1) polityki i strategii inwestycyjnej; 
2) sprawozdawczości okresowej; 
3) kosztów obciążających fundusze. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 5 lit. e, dotyczą wskazania co najmniej: 
1) prawa do otrzymania dodatkowych informacji na temat połączenia funduszy; 
2) prawa do otrzymania na żądanie kopii opinii niezależnego biegłego rewidenta, o której 

mowa w art. 208u ustawy, w tym informację, w jaki sposób można uzyskać kopię tej opinii;  
3) prawa do odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu bez pobierania opłat 

manipulacyjnych, zgodnie z art. 208p ust. 2 ustawy. 
4. W przypadku połączenia transgranicznego dokument informacyjny, o którym mowa 

w ust. 1, zawiera wyraźne ostrzeżenie uczestników funduszu o możliwości zmiany stosowanego 
do nich opodatkowania w następstwie połączenia, w tym informację o spodziewanym wpływie 
połączenia na sposób opodatkowania dochodów z inwestycji. 

5. W przypadku połączenia transgranicznego, gdy warunki na jakich dokonywane będzie 
połączenie przewidują dopłatę w środkach pieniężnych, wskazaną w art. 208ze ust. 2 ustawy, 
dokument informacyjny o którym mowa w ust. 1, zawiera szczegółowe informację o tej dopłacie.  

6. Dokument informacyjny, o którym mowa w ust. 1, może zawierać zalecenie towarzystwa 
lub spółki zarządzającej funduszem przejmowanym dotyczące sposobu postępowania 
uczestników w związku z procedurą połączenia funduszy. 

§ 5. Dokument informacyjny funduszu przejmującego, zawiera: 
1) zwięzły opis etapów procedury połączenia oraz ewentualnego wpływu połączenia na fundusz 

i jego uczestników; 
2) określenie, czy towarzystwo lub spółka zarządzająca funduszem przejmowanym przed 

połączeniem zamierza dostosować strukturę portfela inwestycyjnego funduszu, do polityki 
inwestycyjnej stosowanej przez fundusz przejmujący, o ile dostosowanie takie jest możliwe 
w ramach polityki inwestycyjnej stosowanej przez fundusz przejmowany;  

3) informacje na temat: 
a) istotnych aspektów procedury połączenia, 
b) planowanego terminu połączenia, 
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c) możliwości pogorszenia wyników inwestycyjnych funduszu oraz wystąpienia innych 
ryzyk związanych z połączeniem mogących mieć wpływ na wartość aktywów funduszu; 

4) opis postępowania z dochodami funduszu przejmującego; 
5) informacje na temat wszelkich szczególnych praw przysługujących uczestnikom funduszu 

w związku z połączeniem, a w szczególności: 
a) prawa do otrzymania dodatkowych informacji na temat połączenia, 
b) prawa do otrzymania na żądanie kopii opinii niezależnego biegłego rewidenta, o której 

mowa w art. 208u ustawy, w tym informację w jaki sposób można uzyskać kopię tej 
opinii,  

c) prawa do odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu bez pobierania opłat 
manipulacyjnych, zgodnie z art. 208p ust. 2 ustawy. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

        MINISTER FINANSÓW 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_____________________ 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481). 

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy: 
– Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery 
wartościowe (UCITS) (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, str. 32, z późn. zm.), 

– Komisji 2010/44/UE z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/65/WE w zakresie niektórych przepisów dotyczących łączenia funduszy, modeli funduszy podstawowych 
i powiązanych oraz procedury powiadamiania (Dz. Urz. UE L 176 z 10.07.2010, str. 28). 

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, 
poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, 
Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 
i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391 oraz z 2012 r. poz. 596. 
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UZASADNIENIE 
 

Niniejsze rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw 
instytucji finansowych zawartego w art. 204 ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 
inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) do wydania rozporządzenia 
określającego szczegółowy zakres informacji, które powinny być zawarte w dokumencie 
informacyjnym funduszu przejmującego oraz w dokumencie informacyjnym funduszu 
przejmowanego.  

Celem przepisów wydanych na podstawie przedmiotowego upoważnienia jest zapewnienie, aby 
informacje zawarte w ww. dokumentach informacyjnych, przedstawiane uczestnikom funduszu 
przejmującego oraz uczestnikom funduszu przejmowanego, odnoszące się do planowanego 
połączenia funduszy określone były w sposób zrozumiały dla uczestników łączonych funduszy 
oraz umożliwiały im dokonanie należytej oceny wpływu połączenia na ich inwestycję w dany 
fundusz, a także skorzystanie ze szczególnych praw przysługujących im w związku 
z połączeniem, określonych w art. 208p ust. 2 ustawy. 

Upoważnienie ma charakter obligatoryjny, a przepisy wykonawcze, które mają być wydane na 
jego podstawie, są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania regulacji ustawowej. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Rozporządzenie stanowi 
implementację do polskiego porządku prawnego art. 43 dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego 
inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, 
str. 32, z późn. zm.) oraz art. 3 – 4 dyrektywy Komisji 2010/44/UE z dnia 1 lipca 2010 r. 
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie 
niektórych przepisów dotyczących łączenia funduszy, modeli funduszy podstawowych 
i powiązanych oraz procedury powiadamiania (Dz. Urz. UE L 176 z 10.07.2010, str. 28, 
z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony 
w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji oraz Ministerstwa Finansów. 

W związku z art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240, z późn.. zm.) należy wskazać, że projektowane przepisy nie wpłyną na sektor 
finansów publicznych, w tym na zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów jednostek 
sektora finansów publicznych. 

Projekt nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 
i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 
1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 

Projektowane rozporządzenie może oddziaływać na towarzystwa funduszy inwestycyjnych 
oraz fundusze inwestycyjne. 

 
2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie przesłany w ramach konsultacji społecznych do: Izby 
Zarządzających Funduszami i Aktywami, Izby Domów Maklerskich, Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A., BondSpot S.A., Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych S.A., Związku Maklerów i Doradców, Izby Domów Maklerskich, 
Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Związku Banków Polskich, Krajowej Rady Banków 
Depozytariuszy oraz Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. 

 
3. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje kosztów lub obciążeń w sektorze finansów 
publicznych (w tym nie wpłynie na budżet państwa i budżety jednostek samorządu 
terytorialnego), w szczególności nie będzie skutkować zwiększeniem wydatków lub 
zmniejszeniem dochodów jednostek sektora finansów publicznych. 

 
4. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 
 
5. Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Proponowane zmiany nie powinny rodzić dodatkowych kosztów dla funduszy inwestycyjnych. 
Projektowane rozporządzenie może wiązać się z poniesieniem dodatkowych kosztów 
obciążających towarzystwa funduszy inwestycyjnych, jednakże poniesienie tych kosztów 
wydaje się niezbędne, przy czym obciążenia te nie powinny być nadmierne dla sytuacji 
finansowej towarzystw. 
 

6. Wpływ aktu normatywnego na sytuację i rozwój regionalny 
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

 
7. Wskazanie źródeł finansowania 

Projektowane rozporządzenie nie pociąga za sobą obciążeń dla budżetu państwa oraz 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

 
8. Opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
 
 
 
 
 
 
 

26-08-aa 



                   Projekt  

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW1) 

                                                  z dnia 

 
w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz 

specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego a także wyliczania wskaźnika zysku 
do ryzyka funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu 

inwestycyjnego otwartego 

 
Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 

Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
1) szczegółowe warunki, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny funduszu 

inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, 
zwany dalej „prospektem”; 

2) sposób i metodologię wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka funduszu inwestycyjnego 
otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, o którym mowa 
w art. 220a ust. 1 pkt 5 ustawy. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 

(Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.2)); 
2) funduszu – rozumie się przez to fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz 

inwestycyjny otwarty; 
3) usługach dodatkowych – rozumie się przez to usługi świadczone przez podmiot prowadzący 

działalność maklerską na rzecz funduszu, pozostające w bezpośrednim związku 
z korzystaniem przez fundusz z pośrednictwa tego podmiotu w obrocie papierami 
wartościowymi, instrumentami rynku pieniężnego lub instrumentami pochodnymi, 
obejmujące w szczególności: 

a) sporządzanie analiz lub rekomendacji, 
b) dostarczanie informacji o cenach, kursach lub wartościach, 
c) oferowanie dostępu do elektronicznych systemów transakcyjnych lub elektronicznych 

                                                      
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. 
Nr 248, poz. 1481). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, 
poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, 
poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, 
poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391 oraz z 2012 r. poz. 596. 
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systemów potwierdzeń zawarcia transakcji, 
d) udostępnianie sprzętu komputerowego służącego do korzystania z usług, o których mowa 

w lit. a – c, 
e) udostępnianie wydzielonych linii telefonicznych 
– pod warunkiem że usługi te są świadczone w ramach opłaty na rzecz podmiotu 
prowadzącego działalność maklerską z tytułu pośrednictwa tego podmiotu w obrocie 
papierami wartościowymi, instrumentami rynku pieniężnego lub instrumentami pochodnymi, 
a wykonywanie takich usług wynika z umowy o pośrednictwo; 

4) agencie transferowym – rozumie się przez to podmiot prowadzący na zlecenie funduszu 
rejestr uczestników funduszu. 

5) wskaźniku zysku do ryzyka funduszu – rozumie się przez to wskaźnik, o którym mowa 
w art. 220a ust. 1 pkt 5 ustawy, wyliczany dla funduszu, a w przypadku funduszu 
z wydzielonymi subfunduszami odrębnie dla każdego z wydzielonych subfunduszy; 

6) metodzie wartości zagrożonej (VaR) – rozumie się przez to metodę służącą do szacowania 
ryzyka rynkowego funduszu rozumianego, jako możliwość poniesienia przez fundusz strat, 
wynikających z wahań wartości rynkowych pozycji wchodzących w skład aktywów 
funduszu objętego modelem wartości zagrożonej; 

7) indeksie odniesienia – rozumie się przez to określone aktywa finansowe, wskaźniki lub 
portfele referencyjne.  
 

§ 3. 1. Prospekt powinien zawierać prawdziwe i rzetelne informacje o funduszu, a także 
o wskazanych w rozporządzeniu osobach. 

2. Prospekt powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały dla 
przeciętnego inwestora. 

3. Wzory matematyczne i algorytmy mogą być zamieszczane w prospekcie wyłącznie z ich 
omówieniem. 

§ 4. 1. Informacje stanowiące treść prospektu zamieszcza się w kolejności wskazanej 
w przepisach rozporządzenia. Jeżeli wymóg zamieszczenia określonych danych nie ma 
zastosowania, w treści prospektu należy to wyraźnie wskazać. 

2. W treści prospektu mogą być stosowane skróty, jeżeli są one pisane wielką literą i są 
zdefiniowane w części prospektu, o której mowa w § 6 pkt 8. 

§ 5. 1. Prospekt sporządza się dla każdego funduszu oddzielnie. 
2. Prospekt może być sporządzony dla kilku funduszy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, o ile: 

 1) informacje zawarte w § 8 i 10 zostaną zamieszczone dla każdego funduszu odrębnie; 
 2) dane określone w § 7, 17 – 19 i 21, które w odniesieniu do poszczególnych funduszy mają 

różną treść, zostaną przedstawione dla każdego funduszu odrębnie. 
3. Dla funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz dla funduszy powiązanych z różnymi 

funduszami podstawowymi sporządza się oddzielne prospekty. 
4. Dla wszystkich funduszy powiązanych z tym samym funduszem podstawowym sporządza 

się jeden prospekt. 

§ 6. Prospekt składa się z następujących części: 
 1) strony tytułowej; 
 2) rozdziału „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie”; 
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 3) rozdziału „Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych”; 
 4) rozdziału „Dane o funduszu”; 
 5) rozdziału „Dane o depozytariuszu”; 
 6) rozdziału „Dane o podmiotach obsługujących fundusz”; 
 7) rozdziału „Informacje dodatkowe”; 
 8) rozdziału „Załączniki”; 
 9) spisu treści. 

§ 7. 1. Na stronie tytułowej zamieszcza się: 
 1) tytuł „Prospekt informacyjny”; 
 2) nazwę funduszu, skrót tej nazwy, a także wszystkie poprzednie nazwy funduszu; 
 3) firmę i siedzibę towarzystwa będącego organem funduszu oraz adres głównej strony 

internetowej towarzystwa; 
 4) firmę i siedzibę spółki zarządzającej – w przypadku zawarcia przez towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a ustawy; 
5)  wskazanie, że fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym 

zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe – w przypadku funduszu 
inwestycyjnego otwartego; 

 6) datę i miejsce sporządzenia prospektu oraz daty kolejnych jego aktualizacji, a w przypadku 
gdy został sporządzony tekst jednolity prospektu – datę sporządzenia ostatniego tekstu 
jednolitego oraz daty kolejnych jego aktualizacji. 
2. W przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami, obok nazwy funduszu, należy 

wskazać oznaczenia wszystkich subfunduszy. 
3. W przypadku funduszy podstawowych i powiązanych, obok nazwy funduszu 

podstawowego, należy wskazać nazwy wszystkich funduszy powiązanych z funduszem 
podstawowym. 

§ 8. 1. W rozdziale „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie” zamieszcza 
się imiona, nazwiska i funkcje osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w prospekcie oraz 
nazwę i siedzibę podmiotu, w imieniu którego działają, a także ich własnoręcznie podpisane 
oświadczenia o odpowiedzialności stwierdzające, że informacje zawarte w prospekcie są 
prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie 
w prospekcie jest wymagane przepisami ustawy i rozporządzenia, a także że wedle najlepszej 
wiedzy tych osób nie istnieją, poza ujawnionymi w prospekcie, okoliczności, które mogłyby 
wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową funduszu. 

2. Jeżeli za poszczególne części prospektu są odpowiedzialne różne osoby, w informacjach, 
o których mowa w ust. 1, należy wskazać, za którą część prospektu odpowiada dana osoba. 

3. Podpisy osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w prospekcie mogą być 
odtwarzane mechanicznie. 

§ 9. 1. W rozdziale „Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych” zamieszcza się: 
 1) firmę (nazwę), kraj siedziby, siedzibę i adres towarzystwa wraz z numerami 

telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej; 
 2) datę zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo; 
 3) oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym towarzystwo jest zarejestrowane; 
 4) wysokość kapitału własnego towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego 

na ostatni dzień bilansowy; 
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 5) informację o tym, że kapitał zakładowy towarzystwa został opłacony; 
 6) firmę (nazwę) i siedzibę podmiotu dominującego wobec towarzystwa, ze wskazaniem cech 

tej dominacji, oraz firmę (nazwę) lub imiona i nazwiska oraz siedzibę akcjonariuszy 
towarzystwa, wraz z podaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, jeżeli 
akcjonariusz posiada co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 
akcjonariuszy; 

 7) imiona i nazwiska: 
a) członków zarządu towarzystwa, ze wskazaniem pełnionych funkcji w zarządzie, 
b) członków rady nadzorczej towarzystwa, ze wskazaniem przewodniczącego, 
c) osób fizycznych zarządzających funduszem; 

 8) informacje o pełnionych przez osoby, o których mowa w pkt 7, funkcjach poza 
towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji uczestników 
funduszu; 

 9) nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo, nieobjętych 
danym prospektem. 

2. W przypadku gdy towarzystwo funduszy inwestycyjnych zawarło umowę, o której mowa 
w art. 4 ust. 1a ustawy, w zakresie wszystkich zarządzanych funduszy inwestycyjnych otwartych 
w rozdziale „Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych” nie zamieszcza się informacji, 
o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5, pkt 7 lit. c, pkt 8 i 9. 
3. W przypadku gdy towarzystwo funduszy inwestycyjnych zawarło umowę o której mowa 
w art. 4 ust. 1a ustawy w rozdziale „Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych” zamieszcza 
się informacje o spółce zarządzającej:  
 1) firmę (nazwę), kraj siedziby, siedzibę i adres spółki zarządzającej wraz z numerami 

telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej; 
 2) datę uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności przez spółkę zarządzającą ze 

wskazaniem nazwy oraz adresu organu nadzoru w państwie macierzystym oraz informacją 
o państwach w których spółka zarządzająca jest uprawniona do prowadzenia działalności; 

 3) wysokość kapitału własnego spółki zarządzającej, w tym wysokość składników kapitału 
własnego na ostatni dzień bilansowy; 

 4) firmę (nazwę) i siedzibę podmiotu dominującego wobec spółki zarządzającej, ze wskazaniem 
cech tej dominacji, oraz firmę (nazwę) lub imiona i nazwiska oraz siedzibę akcjonariuszy 
spółki zarządzającej, wraz z podaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu 
akcjonariuszy, jeżeli akcjonariusz posiada co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy; 

 5) imiona i nazwiska: 
a) osób odpowiedzialnych za zarządzanie spółką, ze wskazaniem pełnionych funkcji, 
b) osób odpowiedzialnych za nadzorowanie osób zarządzających spółką, ze wskazaniem 

przewodniczącego, 
c) osób fizycznych zarządzających funduszem; 

 6) informacje o pełnionych przez osoby, o których mowa w pkt 5, funkcjach poza spółką 
zarządzającą, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji uczestników funduszu; 

 7) nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez spółkę zarządzającą, 
nieobjętych danym prospektem. 

§ 10. 1. W rozdziale „Dane o funduszu” zamieszcza się, z uwzględnieniem § 11 – 17: 
 1) datę zezwolenia na utworzenie funduszu oraz, w przypadku gdy fundusz działa na czas 

określony – czas trwania funduszu; 
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 2) datę i numer wpisu funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych; 
 3) charakterystykę jednostek uczestnictwa zbywanych przez fundusz, w tym: 

a) charakterystykę jednostek uczestnictwa różnych kategorii, jeżeli fundusz zbywa jednostki 
różnych kategorii, 

b) informację, że jednostki uczestnictwa: 
– nie mogą być zbywane przez uczestnika na rzecz osób trzecich, 
– podlegają dziedziczeniu, 
– mogą być przedmiotem zastawu; 

 4) zwięzłe określenie praw uczestników funduszu; 
 5) zasady przeprowadzania zapisów na jednostki uczestnictwa; 
 6) sposób i szczegółowe warunki: 

a) zbywania jednostek uczestnictwa, 
b) odkupywania jednostek uczestnictwa, 
c) zamiany jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innego funduszu oraz 

wysokość opłat z tym związanych, 
d) wypłat kwot z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa lub wypłat dochodów funduszu, 
e) zamiany jednostek uczestnictwa związanych z jednym subfunduszem na jednostki 

związane z innym subfunduszem oraz wysokość opłat z tym związanych – w przypadku 
funduszu z wydzielonymi subfunduszami, 

f) spełniania świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń uczestników 
funduszu oraz błędnej wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa; 

 7) częstotliwość zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa określoną w statucie; 
 8) wskazanie terminów określonych w statucie funduszu, w jakich najpóźniej nastąpi: 

a) zbycie przez fundusz jednostek uczestnictwa po dokonaniu wpłaty na te jednostki, 
b) odkupienie przez fundusz jednostek uczestnictwa po zgłoszeniu żądania ich odkupienia; 

 9) wskazanie okoliczności, w których fundusz może zawiesić zbywanie lub odkupywanie 
jednostek uczestnictwa, w tym wartości aktywów netto, po której przekroczeniu fundusz 
może zawiesić zbywanie jednostek uczestnictwa, jeśli statut funduszu przewiduje taką 
możliwość; 

10) określenie rynków, na których są zbywane jednostki uczestnictwa; 
11) zwięzły opis polityki inwestycyjnej funduszu; 
12) opis ryzyka związanego z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa funduszu, w tym ryzyka 

inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną funduszu; 
13) określenie profilu inwestora, który będzie uwzględniał zakres czasowy inwestycji oraz 

poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną funduszu; 
14) zwięzłe informacje na temat obowiązków podatkowych funduszu oraz szczegółowe 

informacje na temat obowiązków podatkowych uczestników funduszu, ze wskazaniem 
obowiązujących przepisów, w tym informację, czy z posiadaniem jednostek uczestnictwa 
wiąże się konieczność uiszczania podatku dochodowego, oraz zastrzeżenie, że ze względu na 
fakt, że obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji uczestnika funduszu 
i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych, wskazane 
jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego; 

15) wskazanie dnia, godziny w tym dniu i miejsca, w którym najpóźniej jest publikowana 
wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, ustalona w danym dniu wyceny, a także 
miejsca publikowania ceny zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa; 

16) metody i zasady dokonywania wyceny aktywów funduszu oraz oświadczenie podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny 
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aktywów funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi 
rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad 
z przyjętą przez fundusz polityką inwestycyjną; 

17) informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w funduszu, sposobie 
ich naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających fundusz; 

18) podstawowe dane finansowe w ujęciu historycznym; 
19) informację o utworzeniu rady inwestorów – w przypadku specjalistycznego funduszu 

inwestycyjnego otwartego; 
20) informację o zasadach działania zgromadzenia uczestników, o którym mowa w art. 87a 

ustawy – w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego; 
21) w przypadku funduszu powiązanego, o którym mowa w art. 169a ust. 1 ustawy, zwięzły opis 

umowy zawartej między funduszem powiązanym a podstawowym, o której mowa 
w art. 169c ust. 1 ustawy, albo zwięzły opis wewnętrznych zasad prowadzenia działalności, 
o których mowa w art. 169c ust. 7 ustawy. 
2. W przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego, który został utworzony w wyniku 

połączenia krajowego przez utworzenie, połączenia transgranicznego przez utworzenie funduszu 
krajowego nie stosuje się ust. 1 pkt 5. 

3. Jeżeli fundusz prowadzi działalność jako fundusz z wydzielonymi subfunduszami, 
informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 11 – 13, 17 i 18, zamieszcza się odrębnie dla każdego 
subfunduszu, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3 – 10, 14 – 16 i 20 – 21 mogą być zamieszczone 
wspólnie dla wszystkich subfunduszy, przed informacjami zamieszczanymi odrębnie, w takim 
zakresie, w jakim są one jednakowe dla wszystkich subfunduszy. 

5. Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 16, może być odtwarzane mechanicznie. 

§ 11. Informacje, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 5, powinny zawierać: 
 1) zasady, miejsca i terminy: 

a) składania zapisów na jednostki uczestnictwa, 
b) dokonywania wpłat w ramach zapisów; 

 2) wskazanie terminu przydziału jednostek uczestnictwa; 
 3) wskazanie przypadków, w których towarzystwo jest obowiązane niezwłocznie zwrócić 

wpłaty do funduszu, wraz z odsetkami od wpłat naliczonymi przez depozytariusza; 
 4) określenie minimalnej kwoty wpłat do nowego subfunduszu, niezbędnej do jego utworzenia; 
 5) zasady postępowania w przypadku, gdy w ramach zapisów na jednostki uczestnictwa, które 

mają być związane z nowym subfunduszem, nie zostanie zebrana kwota, o której mowa 
w pkt 4. 

§ 12. 1. Informacje, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 11, powinny zawierać:  
 1) wskazanie głównych kategorii lokat funduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących 

specyfikę funduszu oraz, jeżeli fundusz lokuje swoje aktywa głównie w lokaty inne niż 
papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego – wyraźne wskazanie tej cechy; 

 2) zwięzły opis kryteriów doboru lokat do portfela inwestycyjnego funduszu; 
 3) jeżeli fundusz odzwierciedla skład uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów 

wartościowych – wskazanie tego indeksu, rynku, którego indeks dotyczy, oraz stopnia 
odzwierciedlenia indeksu przez fundusz; 

 4) jeżeli wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego funduszu może się charakteryzować 
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dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania 
portfelem – wyraźne wskazanie tej cechy; 

 5) jeżeli fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym 
niewystandaryzowane instrumenty pochodne – wskazanie tej informacji wraz z określeniem 
wpływu zawarcia takich umów, w tym umów, których przedmiotem są 
niewystandaryzowane instrumenty pochodne, na ryzyko związane z przyjętą polityką 
inwestycyjną; 

 6) jeżeli udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia jednostek 
uczestnictwa – wskazanie gwaranta oraz warunków gwarancji. 
2. W przypadku funduszu powiązanego, o którym mowa w art. 169a ust. 1 ustawy, poza 

informacjami wskazanym w ust. 1 zamieszcza się: 
1) oświadczenie, że dany fundusz jest funduszem powiązanym w rozumieniu art. 169a ust. 1 

ustawy ze wskazaniem pełnej nazwy funduszu podstawowego; 
2) zwięzły opis funduszu podstawowego, jego organizacji, polityki inwestycyjnej oraz celów 

inwestycyjnych. 

§ 13. 1. Informacje, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 12, powinny zawierać: 
 1) opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną funduszu, z uwzględnie-

niem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych 
w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub 
sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu 
odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych; 

 2) opis ryzyka związanego z uczestnictwem w funduszu, w tym w szczególności ryzyka: 
a) nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa, 

z uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego 
z inwestycją, 

b) wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których uczestnik funduszu nie 
ma wpływu lub ma ograniczony wpływ, 

c) niewypłacalności gwaranta, 
d) inflacji, 
e) związanego z regulacjami prawnymi dotyczącymi funduszu, w szczególności w zakresie 

prawa podatkowego. 
2. Opis ryzyka, o którym mowa: 
 1) w ust. 1 pkt 1 – powinien obejmować w szczególności: ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, 

ryzyko rozliczenia, ryzyko płynności, ryzyko walutowe, ryzyko związane z przechowy-
waniem aktywów, a także ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków; 

 2) w ust. 1 pkt 2 lit. a – powinien obejmować w szczególności: ryzyko związane z zawarciem 
określonych umów, ryzyko związane ze szczególnymi warunkami zawartych przez fundusz 
transakcji, a także ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami; 

 3) w ust. 1 pkt 2 lit. b – powinien uwzględnić w szczególności: otwarcie likwidacji funduszu, 
przejęcie zarządzania funduszem przez inne towarzystwo, przejęcie zarządzania funduszem 
przez spółkę zarządzającą, zmianę depozytariusza lub podmiotu obsługującego fundusz, 
połączenie funduszu z innym funduszem, przekształcenie specjalistycznego funduszu 
inwestycyjnego otwartego w fundusz inwestycyjny otwarty, a także zmianę polityki 
inwestycyjnej funduszu. 

3. W przypadku funduszu powiązanego, opis ryzyka związanego z uczestnictwem w tym 
funduszu, obejmuje dodatkowo informację o profilu ryzyka funduszu podstawowego ze 
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wskazaniem, czy profil ryzyka funduszu powiązanego i podstawowego są identyczne, 
a w przypadku, gdy zachodzą różnice – dodatkowo opis i uzasadnienie różnic. 

§ 14. 1. Informacje, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 17, powinny zawierać: 
 1) wskazanie przepisów statutu określających rodzaje, maksymalną wysokość, sposób 

kalkulacji i naliczania kosztów obciążających fundusz inwestycyjny, w tym w szczególności 
wynagrodzenie towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie 
poszczególnych rodzajów kosztów; 

 2) wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem 
WKC”, wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio 
z działalnością inwestycyjną funduszu w średniej wartości aktywów netto funduszu za dany 
rok, a także wskazanie kategorii kosztów funduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, 
w tym opłat transakcyjnych; 

 3) wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia jednostki uczestnictwa oraz 
innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez uczestnika; 

 4) wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość 
jest uzależniona od wyników funduszu, prezentowanej w ujęciu procentowym w stosunku do 
średniej wartości aktywów netto funduszu; 

 5) wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie funduszem, a w przy-
padku, o którym mowa w art. 101 ust. 5 ustawy – wskazanie również maksymalnego 
poziomu wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem 
zagranicznym lub instytucją wspólnego inwestowania zarządzanymi przez towarzystwo lub 
podmiot z grupy kapitałowej towarzystwa, jeżeli fundusz inwestycyjny lokuje powyżej 50% 
swoich aktywów w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa 
tych funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania; 

 6) wskazanie istniejących umów lub porozumień, na podstawie których koszty działalności 
funduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między fundusz a towarzystwo lub inny 
podmiot, w tym wskazanie usług dodatkowych oraz wskazanie wpływu tych usług na 
wysokość prowizji pobieranych przez podmiot prowadzący działalność maklerską oraz na 
wysokość wynagrodzenia towarzystwa za zarządzanie funduszem. 

2. W przypadku funduszu powiązanego, poza informacjami wskazanymi w ust. 1 zamieszcza się 
dodatkowo: 

  1) maksymalną wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem podstawowym wraz 
z informacją o zwrocie kosztów ponoszonych przez fundusz powiązany z tytułu inwestycji 
w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszu podstawowego oraz sumę opłat 
ponoszonych przez fundusz powiązany i podstawowy; 

  2) zwięzłe informacje dotyczące obowiązków podatkowych funduszu powiązanego, związanych 
z inwestycją w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego. 
3. W przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami należy prezentować wskaźnik 

WKC, ustalony odrębnie dla każdego subfunduszu. 
4. W przypadku funduszy oraz funduszy z wydzielonymi subfunduszami zbywających 

jednostki uczestnictwa różniące się związanym z nimi sposobem pobierania opłat obciążających 
aktywa funduszu, wskaźnik WKC należy wskazać odrębnie dla każdej kategorii jednostek 
uczestnictwa oraz zamieścić opis różnic w opłatach i kosztach związanych z poszczególnymi 
kategoriami jednostek uczestnictwa, z uwzględnieniem podstaw tych różnic. 

5. Sposób obliczenia wskaźnika WKC określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 
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§ 15. 1. Poza informacją o wartości wskaźnika WKC dopuszcza się wskazywanie: 
 1) wartości Stopy Obrotu Portfelem, zwanej dalej „wskaźnikiem SOP”; 
 2) wartości Syntetycznego Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem 

SWKC”, w przypadku gdy fundusz lokuje co najmniej 10% wartości aktywów netto w tytuły 
uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych lub instytucji wspólnego inwestowania, które 
prezentują wskaźnik WKC w sposób określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia; 

 3) informacji o Syntetycznej Wartości Zakładanych Kosztów Całkowitych, zwanej dalej 
„wskaźnikiem SWZKC”, w przypadku gdy fundusz lokuje aktywa w tytuły uczestnictwa 
funduszu inwestycyjnego lub instytucji wspólnego inwestowania, które nie prezentują 
wskaźnika WKC w sposób określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 
2. W przypadku gdy zamieszcza się informację o wartości wskaźnika SWZKC, zamieszcza 

się również wskazanie: 
 1) że nie można wyliczyć wskaźnika SWKC; 
 2) maksymalnej wysokości opłaty za zarządzanie obciążającej aktywa instytucji wspólnego 

inwestowania. 
3. W przypadku gdy fundusz z wydzielonymi subfunduszami prezentuje wartość 

wskaźników SOP, SWKC lub SWZKC, należy prezentować wartość tych wskaźników odrębnie 
dla każdego subfunduszu. 

4. Sposób obliczenia wskaźnika SWKC, wskaźnika SOP i wskaźnika SWZKC określa 
załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

5. Jeżeli fundusz prezentuje wartość wskaźnika SOP, należy ją prezentować za te same 
okresy, za które prezentuje się wskaźnik WKC. 

§ 16. 1. Informacje, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 18, powinny zawierać: 
 1) wartość aktywów netto funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodną z wartością 

zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym funduszu; 
 2) wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu za ostatnie 

2 lata, w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 
3, 5 i 10 lat, w przypadku pozostałych funduszy; średnią stopę zwrotu dla danego okresu 
oblicza się, dzieląc stopę obliczoną na podstawie wartości aktywów netto funduszu na 
jednostkę uczestnictwa na koniec ostatniego roku obrotowego i na koniec roku obrotowego 
poprzedzającego okres, dla którego jest dokonywane obliczenie, przez odpowiednio 2, 3, 5 
albo 10; 

 3) jeżeli fundusz stosuje wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w jednostki 
uczestnictwa funduszu odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej 
oddających cel i politykę inwestycyjną funduszu, zwany dalej „wzorcem” (benchmark)         
– wskazanie tego wzorca, a także informacji o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały 
miejsce; 

 4) informację o średnich stopach zwrotu z przyjętego przez fundusz wzorca, odpowiednio dla 
okresów, o których mowa w pkt 2; 

 5) zastrzeżenie, że indywidualna stopa zwrotu uczestnika z inwestycji jest uzależniona od 
wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz 
wysokości pobranych przez fundusz opłat manipulacyjnych oraz że wyniki historyczne nie 
gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości. 
2. Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych, 

a także opłat związanych ze zbywaniem i odkupywaniem jednostek uczestnictwa. 
3. W przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami dane, o których mowa w ust. 1 
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pkt 1 – 4, należy prezentować odrębnie dla każdego wydzielonego subfunduszu. 
4. W przypadku funduszy oraz funduszy z wydzielonymi subfunduszami zbywających 

jednostki uczestnictwa różniące się związanym z nimi sposobem pobierania opłat obciążających 
aktywa funduszu dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 4, należy prezentować odrębnie dla 
każdej kategorii jednostek uczestnictwa, w przypadku gdy: 
 1) w odniesieniu do ust. 1 pkt 1, fundusz wyodrębniał aktywa przypadające na daną kategorię 

jednostek na koniec ostatniego roku obrotowego lub 
 2) w odniesieniu do ust. 1 pkt 2 – 4, fundusz wyodrębniał aktywa przypadające na daną 

kategorię jednostek uczestnictwa w sposób ciągły w całym okresie, za który informacja jest 
sporządzana. 
5. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 4, prezentuje się w formie wykresu słupkowego. 

§ 17. Informacje, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 20, powinny zawierać: 
 1) wskazanie uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu uczestników; 
 2) sposób zwoływania zgromadzenia uczestników; 
 3) pouczenie o możliwości zaskarżenia uchwał podjętych na zgromadzeniu uczestników 

zgodnie z art. 87e ustawy; 
 4) sposób powiadamiania uczestników funduszu o uchwałach podjętych przez zgromadzenie 

uczestników;  
 5) zwięzły opis trybu działania i podejmowania uchwał przez zgromadzenie uczestników. 

§ 18. W rozdziale „Dane o depozytariuszu” zamieszcza się: 
 1) firmę (nazwę), siedzibę i adres depozytariusza, wraz z numerami telekomunikacyjnymi; 
 2) zakres obowiązków depozytariusza wobec: 

a) funduszu, 
b) uczestników funduszu w zakresie reprezentowania ich interesów wobec towarzystwa; 

 3) zasady i zakres zawierania z depozytariuszem umów, których przedmiotem są lokaty, 
o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz umów, o których mowa w art. 107 ust. 2 
pkt 3 ustawy. 

§ 19. W rozdziale „Dane o podmiotach obsługujących fundusz” zamieszcza się: 
 1) firmę (nazwę), siedzibę i adres agenta transferowego, wraz z numerami 

telekomunikacyjnymi; 
 2) dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez fundusz jednostek 

uczestnictwa, w tym: 
a) firmę (nazwę), siedzibę, adres, numery telekomunikacyjne, 
b) zakres świadczonych usług, 
c) wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających 

i odkupujących jednostki uczestnictwa; 
 3) dane o podmiocie, któremu towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym 

funduszu lub jego częścią, w tym: 
a) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu, 
b) zakres świadczonych usług na rzecz funduszu, 
c) imiona i nazwiska osób podejmujących decyzje inwestycyjne dotyczące funduszu, ze 

wskazaniem części portfela, którą zarządzają; 
 4) dane o podmiotach świadczących usługi polegające na doradztwie inwestycyjnym w zakresie 

instrumentów finansowych, w tym: 
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a) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu, 
b) zakres świadczonych usług na rzecz funduszu, 
c) imiona i nazwiska osób świadczących usługi na rzecz funduszu, ze wskazaniem zakresu 

usług świadczonych przez poszczególne osoby; 
 5) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

funduszu; 
 6) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu, któremu towarzystwo zleciło prowadzenie ksiąg 

rachunkowych funduszu. 

§ 20. W rozdziale „Informacje dodatkowe” zamieszcza się: 
 1) inne informacje, których zamieszczenie, w ocenie towarzystwa, jest niezbędne inwestorom 

do właściwej oceny ryzyka inwestowania w fundusz; 
 2) wskazanie miejsc, w których zostanie udostępniony prospekt, roczne i półroczne 

sprawozdania finansowe funduszu, w tym połączone sprawozdania funduszy z wydzielonymi 
subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy, a w przypadku funduszu 
powiązanego dodatkowo wskazanie miejsc, w których zostanie udostępniony prospekt 
funduszu podstawowego oraz wskazanie sposobu udostępnienia tego prospektu; 

 3) wskazanie miejsc, w których można uzyskać dodatkowe informacje o funduszu, a w przy-
padku funduszu powiązanego, o którym mowa w art. 169a ust. 1 ustawy, dodatkowo 
wskazanie miejsca, w którym można otrzymać szczegółowe informacje o funduszu 
podstawowym i umowie, o której mowa w art. 169c ust. 1 ustawy, oraz wskazanie sposobu 
udostępniania tego prospektu. 

§ 21. W rozdziale „Załączniki” zamieszcza się: 
 1) wykaz definicji pojęć i objaśnień skrótów użytych w treści prospektu; 
 2) statut funduszu, a w przypadku funduszu podstawowego i funduszy powiązanych – statuty 

wszystkich funduszy. 

§ 22. 1. Dane zawarte w prospekcie powinny być aktualizowane przez sporządzenie tekstu 
jednolitego, co najmniej raz w roku w terminie do dnia 31 maja roku następującego po 
zakończeniu roku obrotowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Zmiana danych objętych prospektem, która może mieć znaczący wpływ na zmianę oceny 
ryzyka inwestycyjnego funduszu, powinna być dokonywana niezwłocznie. 

3. Zmiana danych objętych prospektem wynikająca ze zmiany statutu funduszu powinna być 
dokonywana niezwłocznie, nie później jednak niż w dniu wejścia w życie zmiany statutu. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, tekst jednolity prospektu powinien być 
niezwłocznie zamieszczony na stronie internetowej towarzystwa. 

5. Dane zawarte w prospekcie powinny być aktualizowane niezwłocznie w przypadku: 
 1) utworzenia nowego subfunduszu; 
 2) likwidacji subfunduszu; 
 3) utworzenia nowego funduszu powiązanego; 
 4) zmiany zasad przeprowadzania zapisów na jednostki uczestnictwa; 
 5) zmiany sposobu lub warunków zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa. 

§ 23. 1. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych zobowiązane są do wyliczania wskaźnika 
zysku do ryzyka funduszu w sposób zgodny z organizacją i procedurami przyjętymi dla potrzeb 
zarządzania ryzykiem oraz do zapewniania stałego nadzoru nad prawidłowością przebiegu tego 
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procesu. 
2. Sposób i metodologię wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka funduszu określa załącznik 

nr 2 do rozporządzenia. 

§ 24. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie 
prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu 
inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz. U. Nr 17, poz. 88). 

§ 25. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia ogłoszenia. 

 

 
MINISTER FINANSÓW
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Załączniki  
do rozporządzenia  
Ministra Finansów  
z dnia …, (poz. …).  

 

ZAŁĄCZNIK  NR 1 

SPOSÓB OBLICZENIA WSKAŹNIKA WKC, WSKAŹNIKA SWKC, WSKAŹNIKA SOP 
I WSKAŹNIKA SWZKC 

I. Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) oblicza się za ostatni pełny rok 
kalendarzowy według wzoru: 

WKC = Kt/WANt x 100 %, 

gdzie: 
K - oznacza koszty funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach 

rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem: 
1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków 

związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela, 
2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, 
3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są 

instrumenty pochodne, 
4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub 

innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez uczestnika, 
5) wartości usług dodatkowych, 

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane, 
WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto funduszu. 

II. Syntetyczny Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik SWKC) oblicza się według 
wzoru: 

SWKC = (K + I + O)t/WANt x 100 %, 

gdzie: 
K - oznacza koszty funduszu uwzględnione we wskaźniku WKC, 
I - oznacza koszty funduszy i instytucji wspólnego inwestowania uwzględnione we 

wskaźniku WKC tych funduszy i instytucji, przypadające na tytuły uczestnictwa 
nabyte przez fundusz w tych funduszach i instytucjach, 

O - oznacza koszty poniesione przez fundusz w związku ze zbyciem lub odkupieniem 
tytułów uczestnictwa w funduszach i instytucjach wspólnego inwestowania, 

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane, 
WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto funduszu. 

III. Stopę Obrotu Portfela (wskaźnik SOP) oblicza się według wzoru: 

SOP = [(T1 - T2)t/WANt] x 100 %, 

gdzie: 
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T1 - oznacza całkowitą wartość wszystkich dokonanych przez fundusz transakcji 
nabycia i zbycia papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego lub 
tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub instytucjach wspólnego 
inwestowania, a w przypadku specjalistycznego funduszu otwartego stosującego 
ograniczenia inwestycyjne funduszu zamkniętego – także transakcji nabycia 
i zbycia praw, o których mowa w art. 147 ust. 1 ustawy, 

T2 - oznacza całkowitą wartość zbytych i odkupionych jednostek uczestnictwa 
funduszu, 

t - oznacza okres, za który przedstawiane są dane, 
WAN - oznacza średnią wartość aktywów netto funduszu. 

IV. Syntetyczną Wartość Zakładanych Kosztów Całkowitych (wskaźnik SWZKC) oblicza 
się jako sumę kosztów funduszy i instytucji wspólnego inwestowania, uwzględnionych we 
wskaźniku WKC tych instytucji, przypadających na tytuły uczestnictwa nabyte przez 
fundusz, a w przypadku funduszy i instytucji wspólnego inwestowania, które nie publikują 
wskaźnika WKC - przypadające na nabyte tytuły uczestnictwa możliwe do oszacowania 
koszty, które wchodziłyby do wskaźnika WKC, gdyby wskaźnik ten był publikowany, oraz 
opłat z tytułu zbycia lub odkupienia tych tytułów uczestnictwa. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

SPOSÓB I METODOLOGIA WYLICZANIA WSKAŹNIKA ZYSKU DO RYZYKA 
FUNDUSZU INWESTYCJNEGO OTWARTEGO I SPECJALISTYCZNEGO 

FUNDUSZU INWESTYCJNEGO OTWARTEGO 

 
I. Ogólne zasady wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka. 
 
1. Wskaźnik zysku do ryzyka należy wyliczyć w oparciu o zmienność stóp zwrotu funduszu lub 

subfunduszu (dalej fundusz). 
2. Zmienność stóp zwrotu funduszu należy oszacować na podstawie historycznych 

tygodniowych stóp zwrotu, a w przypadku braku takiej możliwości, na podstawie 
historycznych miesięcznych stóp zwrotu funduszu. 

3. Do wyliczenia zmienności stóp zwrotu funduszu należy wykorzystać stopy zwrotu za okres 
obejmujący 5 lat działalności funduszu, a w przypadku wypłaty dochodów, pomiaru stóp 
zwrotu należy dokonać przy uwzględnieniu wypłaconych dochodów. 

4. Zmienność stóp zwrotu funduszu (σf) należy wyliczyć i przeskalować do roku, przy 
zastosowaniu następującej metody standardowej: 
 

 
 

 
 
 
gdzie, stopa zwrotu z funduszu (rf,t) jest mierzona na przestrzeni T niepokrywających się 
okresów o długości 1/m roku.  
Oznacza to, że w przypadku tygodniowych stóp zwrotu: m = 52, T = 260, a w przypadku 
miesięcznych stóp zwrotu: m = 12, T = 60, przy czym r f oznacza średnią arytmetyczną stopę 
zwrotu funduszu na przestrzeni T niepokrywających się okresów: 

 
 
 

 
 
5. Wskaźnik zysku do ryzyka powinien być przyporządkowany do liczby całkowitej 

przedstawiającej pozycję funduszu na skali od 1 do 7 zgodnie z rosnącym poziomem 
zmienności od najniższej do najwyższej. 

 
II. Określenie przedziałów zmienności stóp zwrotu funduszu. 
 
1. Wyliczanie wskaźnika zysku do ryzyka dla funduszu należy dokonać w oparciu o następującą 

tabelą przedziałów zmienności w ujęciu rocznym. 
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Kategoria ryzyka Przedziały zmienności stóp zwrotu 
równe lub większe mniejsze niż 

1  0,5% 
2 0,5% 2% 
3 2% 5% 
4 5% 10% 
5 10% 15% 
6 15% 25% 
7 25%  

 
2. Tabela przedstawia przedziały zmienności stóp zwrotu odzwierciedlające rosnący poziom 

ponoszonego przez fundusz ryzyka, a tym samym umiejscowienie funduszu na skali ryzyka. 

III. Przegląd wskaźnika zysku do ryzyka – zasady zmiany kategorii ryzyka. 
1. Wszelkie istotne zmiany w zakresie profilu zysku do ryzyka funduszu należy uwzględnić 

poprzez niezwłoczną aktualizację kluczowych informacji dla inwestorów. 
2. Wskaźnik zysku do ryzyka należy zaktualizować w przypadku, gdy w okresie ostatnich 

4 miesięcy zmienność stóp zwrotu funduszu znajdowała się poza przedziałem zmienności 
stóp zwrotu odpowiadającym dotychczasowej kategorii ryzyka w każdym z tygodniowych 
lub miesięcznych okresów. 

3. Z zastrzeżeniem ppkt 2 powyżej, jeżeli zmienność stóp zwrotu funduszu zmieniła się w taki 
sposób, że przez okres 4 miesięcy odpowiadała ona więcej niż jednemu przedziałowi 
zmienności stóp zwrotu, fundusz należy przyporządkować do nowej kategorii ryzyka 
odpowiadającej temu przedziałowi zmienności stóp zwrotu, którego zmienność w okresie 
ostatnich 4 miesięcy odpowiadała większej liczbie tygodniowych lub miesięcznych okresów. 

4. Aktualizacja wskaźnika zysku do ryzyka powinna być przeprowadzana zawsze kiedy zmiany 
dokumentu kluczowych informacji dla inwestorów w części odnoszącej się do profilu zysku 
i ryzyka funduszu wynikają z decyzji towarzystwa funduszy inwestycyjnych w zakresie 
dotyczącym polityki lub strategii inwestycyjnej funduszu. W takim przypadku, jakiekolwiek 
zmiany wskaźnika zysku do ryzyka powinny oznaczać nową klasyfikację funduszu 
w zakresie profilu ryzyka i w związku z tym należy ją przeprowadzić zgodnie z ogólnymi 
zasadami dotyczącymi wyznaczania wskaźnika zysku do ryzyka. 

IV. Fundusze zarządzane zgodnie z polityką lub strategią inwestycyjną, odwzorowującą 
profil zysku i ryzyka określonych segmentów rynku kapitałowego, dla których nie 
istnieje pełna historia stóp zwrotu. 

W przypadku funduszy zarządzanych zgodnie z polityką lub strategią inwestycyjną, 
odwzorowującą profil ryzyka i zysku określonych segmentów rynku kapitałowego, dla 
których nie istnieje pełna historia stóp zwrotu spełniająca wymagania określone w pkt I 
niniejszego załącznika, metodę wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka należy dostosować 
w następujący sposób: 
a) pobrać (przyjąć, wykorzystać) dostępną historię stóp zwrotu z funduszu; 
b) określić reprezentatywny portfel modelowy funduszu, docelową strukturę aktywów 

funduszu lub benchmark funduszu; 
c) wyliczyć stopy zwrotu z reprezentatywnego portfela modelowego funduszu, docelowej 

struktury  aktywów funduszu lub benchmarku funduszu od początku wymaganego okresu 
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do dnia, w którym dostępne są rzeczywiste stopy zwrotu z funduszu, zgodnie 
z wymogami określonymi w pkt I niniejszego załącznika; 

d) połączyć obie serie stóp zwrotu w jeden szereg dla całego okresu zgodnie z wymogami 
określonymi w pkt I niniejszego załącznika; 

e) oszacować zmienność historyczną w ujęciu rocznym zgodnie z ogólnymi zasadami 
wyznaczania wskaźnika zysku do ryzyka. 

V. Fundusze zarządzane zgodnie z polityką lub strategią inwestycyjną zakładającą 
zmienną alokację aktywów zgromadzonych w funduszach pomiędzy różnymi klasami 
aktywów, przy zastosowaniu ograniczenia w postaci określonego wcześniej limitu 
ryzyka. 

1. W przypadku funduszy zarządzanych zgodnie z polityką lub strategią  inwestycyjną 
zakładającą zmienną alokację aktywów zgromadzonych w funduszach pomiędzy różnymi 
klasami aktywów, przy zastosowaniu ograniczenia w postaci określonego wcześniej limitu 
ryzyka, metoda obliczania wskaźnika zysku do ryzyka powinna obejmować następujące 
kroki: 
(a) w przypadku, gdy dostępna jest pełna historia stóp zwrotu, należy przyjąć największą 

spośród następujących wartości: 
(i) rzeczywistej historycznej zmienności obliczonej w stosunku rocznym, 
(ii) zmienności zgodnej z limitem ryzyka przyjętym przez fundusz. 

(b) w przypadku funduszy, dla których nie istnieje dostateczna historia stóp zwrotu oraz dla 
funduszy, które w ostatnim czasie dokonały zmiany polityki inwestycyjnej, należy 
przyjąć obliczoną w stosunku rocznym zmienność, która jest zgodna z limitem ryzyka 
funduszu. 

2. Zmienność, o której mowa w lit (a) (ii) należy uznać za zgodną z limitem ryzyka funduszu 
wtedy, gdy stanowi ona jednocześnie cel funduszu wyrażony w kategoriach ryzyka lub 
wtedy, gdy po przełożeniu limitu ryzyka na miarę VaR, zostanie ona obliczona poprzez 
dekompozycję VaR przeprowadzoną przy założeniu o neutralności względem ryzyka. 

VI. Fundusze zarządzane zgodnie z polityką lub strategią inwestycyjną służącą realizacji 
określonych celów inwestycyjnych dotyczących stopy zwrotu poprzez elastyczne 
inwestowanie zgromadzonych aktywów w różne klasy aktywów finansowych.  

W przypadku funduszy zarządzanych zgodnie z polityką lub strategią inwestycyjną służącą 
realizacji określonych celów inwestycyjnych dotyczących stopy zwrotu, poprzez elastyczne 
inwestowanie zgromadzonych aktywów w różne klasy aktywów finansowych (np. zarówno 
na rynkach instrumentów udziałowych, jak i instrumentów dłużnych), metoda obliczania 
wskaźnika zysku do ryzyka powinna obejmować następujące kroki: 
(a) w przypadku, gdy dostępna jest pełna historii stóp zwrotu, należy przyjąć największą 

spośród następujących wartości: 
(i) rzeczywistej historycznej zmienności stóp zwrotu obliczonej w stosunku rocznym, 
(ii) przeskalowanej do roku zmienności stóp zwrotu z modelowej struktury aktywów 

zgodnej z bazową alokacją aktywów funduszu na moment wykonania obliczeń, 
(iii) zmienności, która jest zgodna z limitem ryzyka funduszu, jeżeli taki limit ryzyka 

istnieje i ma zastosowanie. 
(b) w przypadku nowych funduszy, które nie dysponują dostateczną historią stóp zwrotu oraz 

funduszy, które dokonały zmian w zakresie polityki inwestycyjnej w trakcie wymaganego 
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okresu przyjętego do obliczenia wskaźnika zysku do ryzyka, należy przyjąć większą 
z wartości określonych w ppkt 2 lit. (a) (ii) i (iii) powyżej. 

VII. Fundusze zarządzane zgodnie z polityką lub strategią inwestycyjną zakładającą 
zmieniającą się w czasie alokację aktywów funduszu z instrumentów udziałowych na 
instrumenty dłużne wraz ze zbliżającym się terminem rozwiązania funduszu, zgodnie 
z wcześniej przyjętymi zasadami.  

W przypadku funduszy zarządzanych zgodnie z polityką lub strategią inwestycyjną 
zakładającą zmieniającą się w czasie alokację aktywów funduszu z instrumentów 
udziałowych na instrumenty dłużne wraz ze zbliżającym się terminem rozwiązania funduszu, 
zgodnie z wcześniej przyjętymi zasadami, metoda wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka 
powinna obejmować następujące kroki: 
(a) w przypadku, gdy dostępna jest pełna historia stóp zwrotu, a fundusz w tym okresie nie 

zmienił docelowej struktury aktywów, należy przyjąć rzeczywistą zmienność 
historycznych stóp zwrotu, 

(b) w przypadku nowych funduszy, które nie dysponują dostateczną historią stóp zwrotu: 
(i) przyjąć istniejącą historię stóp zwrotu z funduszu; 
(ii) określić reprezentatywny benchmark, portfel modelowy lub strukturę aktywów 

funduszu i obliczyć stopy zwrotu z tych przybliżonych indeksów (wskaźników), 
zgodnie z pkt IV niniejszego załącznika; 

(iii) połączyć obie serie stóp zwrotu w celu oszacowania właściwej zmienności w ujęciu 
rocznym. 

VIII. Fundusze wypłacające inwestorowi, we wcześniej ustalonych terminach, dochody 
z inwestycji wyliczone w oparciu o algorytm i związane z wynikami lub zmianą cen 
albo innymi warunkami dotyczącymi indeksu odniesienia. 

1. Wskaźnik zysku do ryzyka dla funduszy wypłacających inwestorowi, we wcześniej 
ustalonych terminach, dochody z inwestycji wyliczone w oparciu o algorytm i związane 
z wynikami lub zmianą cen albo innymi warunkami dotyczącymi indeksu odniesienia należy 
obliczyć z uwzględnieniem obliczonej w stosunku rocznym zmienności odpowiadającej 99% 
VaR w terminie rozwiązania funduszu, zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi poniżej. 

2. Zmienność odpowiadająca 99% VaR w terminie rozwiązania funduszu powinna być 
oszacowana na podstawie symulacji historycznej stóp zwrotu funduszu w oparciu 
o następujący model: 

 
gdzie: 
- T określa liczbę tygodni w okresie inwestycji w fundusz równą okresowi na jaki utworzony 
został fundusz, ograniczonemu przez algorytm zastosowany w polityce inwestycyjnej; 
- rfw przedstawia średnią tygodniową stopę zwrotu wolną od ryzyka w okresu inwestycji 
w fundusz obowiązującą na moment wyliczeń; 
- σw oznacza zmienność tygodniowych logarytmicznych stóp zwrotu funduszu. 
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3. Wyliczenie 99% VaR w terminie rozwiązania funduszu, który zapewnia wypłatę dochodów 
opartych na wynikach określonego wcześniej indeksu odniesienia należy przeprowadzić 
w następujących krokach: 
(a) zidentyfikować odpowiednie zmiany wartości określonego wcześniej indeksu odniesienia 

dla każdego z T okresów inwestycji kończących każdy tydzień w przeciągu ostatnich 5  
lat. Jeżeli długość szeregu czasowego wartości indeksu odniesienia jest niewystarczająca, 
można dokonać połączenia szeregów czasowych poprzez przeprowadzenie odwrotnej 
symulacji zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt IV niniejszego załącznika; 

(b) przeprowadzić symulację logarytmicznych stóp zwrotu w terminie rozwiązania funduszu 
odpowiadających stosowanym zmianom wartości indeksu odniesienia określonego 
zgodnie z lit. (a). Jeżeli przyjęta metoda pozwala na wypłatę dochodów lub daje 
możliwość prognozowania wyników, to w momencie spełniania określonych przesłanek, 
które zostały uwzględnione w symulacji, należy dokonać kapitalizacji tych płatności 
w terminie rozwiązania funduszu (pod koniec okresu inwestycji T) przy wykorzystaniu 
odpowiedniej stopy procentowej wolnej od ryzyka obowiązującej na moment 
przeprowadzania symulacji; 

(c) z symulacji przeprowadzonej w lit. (b), należy wyodrębnić pierwszy (1%) percentyl 
rozkładu logarytmicznych stóp zwrotu z funduszu (subfunduszu), który przedstawia 
historyczną symulację VaR funduszu w terminie rozwiązania z 99% poziomem ufności; 

(d) po wyliczeniu 99% VaR w terminie rozwiązania funduszu, należy wyliczyć 
odpowiadającą mu zmienność wyrażoną w stosunku rocznym zgodnie z następującą 
procedurą: 
(i)  określić rfw jako średnią tygodniową stopę procentową wolną od ryzyka w okresie 

inwestycji w fundusz obowiązującą na moment wyliczeń. W przypadku, gdy nie jest 
ona dostępna bezpośrednio z krzywej swapowej stóp procentowych, należy dokonać jej 
oszacowania. 

(ii) przekształcić model przedstawiony powyżej w celu oszacowania tygodniowej  
zmienności (σw) stóp zwrotu funduszu, zgodnej z wartością VaR obliczoną w sposób 
przedstawiony powyżej w lit. (c). Można to zrobić poprzez rozwiązanie następującego 
równania dla σw: 

 
(e) przeskalować zmienność do roku zgodnie z wykorzystaniem pierwiastka kwadratowego: 

 
4. Ze względu na potencjalne przesunięcie indeksu odniesienia w okresie, dla którego 

dokonywane są obliczenia, użycie konkretnego historycznego okresu do wyznaczenia 
wskaźnika zysku do ryzyka przy wykorzystaniu powyższej 5-etapowej metody może 
generować błąd. W takim przypadku fundusz powinien dostosować powyższą 5-etapową 
metodę poprzez odpowiednie skorygowanie tego potencjalnego efektu przesunięcia w taki 
sposób, aby wskaźnik zysku do ryzyka odzwierciedlał poziom ryzyka funduszu. 
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UZASADNIENIE 
 
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 221 ustawy z dnia 
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.), 
zmienionego ustawą z dnia ... o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. poz. ...) 
(dalej „ustawa zmieniająca”), zobowiązującego ministra właściwego do spraw instytucji 
finansowych do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowych warunków jakim powinien 
odpowiadać prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego 
funduszu inwestycyjnego otwartego, a także zasady i metodologię wyliczania wskaźnika zysku 
do ryzyka funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego 
otwartego. 
 
Projekt rozporządzenie zastąpi obowiązujące obecnie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego 
oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 17, poz. 88), które jest objęte zakresem dyrektywy Rady 85/611/EWG z dnia 
20 grudnia 1985 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne 
papiery wartościowe (UCITS III) (Dz. U. UE L 375 z 31.12.1985, str. 3), oraz zalecenia Komisji 
2004/384/WE z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie niektórych treści skrótu prospektu 
informacyjnego, zgodnie z Tabelą C załącznika I do dyrektywy Rady 85/611/EWG. 
 
Ustawa zmieniająca implementuje do ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 
inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) dyrektywę Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego 
inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS IV) (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009). 
 
Projekt rozporządzenia pozostawia większość dotychczas funkcjonujących rozwiązań w zakresie 
informacji przedstawianych w prospekcie informacyjnym funduszu inwestycyjnego otwartego 
i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego uwzględniając zmiany ustawy 
w  zakresie: wprowadzenia w miejsce dokumentu o nazwie „skrót prospektu informacyjnego” 
krótkiego i przejrzystego dokumentu o nazwie „kluczowe informacje dla inwestorów”, 
możliwości przekazania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzania i prowadzenia 
spraw funduszu inwestycyjnego otwartego spółce zarządzającej prowadzącej działalność na 
terytorium RP, zasad funkcjonowania funduszy inwestycyjnych powiązanych i podstawowych, 
ustanowienia obowiązku zwoływania, w enumeratywnie wskazanych w ustawie sprawach, 
zgromadzenia uczestników funduszu inwestycyjnego otwartego. 
 
Z projektowanego rozporządzenia usunięto przepisy dotyczące obowiązku sporządzania skrótu 
prospektu informacyjnego co jest związane z zastąpieniem tego dokumentu dokumentem 
o nazwie „kluczowe informacje dla inwestorów”. Obowiązek sporządzenia dla każdego funduszu 
(subfunduszu) dokumentu o nazwie „kluczowe informacje dla inwestorów” wynika z obowiązku 
bezpośredniego stosowania przepisów UE poziomu II tj. rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 583/2010 z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/65/WE w zakresie kluczowych informacji dla inwestorów i warunków, które należy 
spełnić w przypadku dostarczenia kluczowych informacji dla inwestorów lub prospektu 
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emisyjnego na trwałym nośniku innym niż papier lub za pośrednictwem strony internetowej. 
Celem wprowadzenia dokumentu o nazwie „kluczowe informacje dla inwestorów” jest 
ułatwienie posługiwania się przez potencjalnych inwestorów informacjami o funduszu oraz 
zapewnienie porównywalności danych m.in. o kosztach inwestycji, ryzyku oraz wynikach 
funduszu (subfunduszu). 
Projektowane rozporządzenie nie reguluje kwestii związanych z treścią dokumentu „kluczowe 
informacje dla inwestorów”. 
 
W związku z tym, że ustawa zmieniająca wprowadza możliwość przekazania przez towarzystwo 
funduszy inwestycyjnych, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, zarządzania i prowadzenia spraw funduszu inwestycyjnego otwartego spółce 
zarządzającej prowadzącej działalność na terytorium RP zaistniała konieczność uzupełnienia 
regulacji rozporządzenia o obowiązek wskazania w prospekcie informacyjnym informacji 
dotyczących spółki zarządzającej w zakresie analogicznym jak w przypadku towarzystwa 
funduszy inwestycyjnych z uwzględnieniem faktu, iż spółka zarządzająca może mieć dowolną 
formę prawną. 
 
W związku z tym, że ustawa zmieniająca wprowadza zmiany zakresie: tworzenia funduszy 
podstawowych i powiązanych (master-feeder funds) oraz uznania takich funduszy 
inwestycyjnych otwartych za fundusze typu UCITS zaistniała konieczność uzupełnienia regulacji 
rozporządzenia m.in. o obowiązek wskazania w prospekcie informacyjnym informacji 
dotyczących zasad inwestowania funduszu powiązanego w jednostki uczestnictwa funduszu 
podstawowego, informacji o polityce inwestycyjnej, profilu ryzyka, wynikach inwestycyjnych 
funduszu powiązanego i podstawowego, streszczenia umowy zawartej między funduszem 
powiązanym i podstawowym, danych dotyczących wynagrodzenia i zwrotu kosztów, opisu 
skutków podatkowych. 
 
W związku z tym, że ustawa zmieniająca wprowadza obowiązek zwoływania przez fundusz 
inwestycyjny otwarty w enumeratywnie wskazanych w ustawie sprawach zgromadzenia 
inwestorów zaistniała konieczność uzupełnienia regulacji rozporządzenia o obowiązek wskazania 
w prospekcie informacyjnym informacji dotyczących zwoływania zgromadzenia inwestorów, 
tj. osób uprawnionych do udziału, sposobu zwoływania zgromadzenia, pouczenia o możliwości 
zaskarżania uchwał podjętych na zgromadzeniu, sposobu powiadamiania o podjętych uchwałach. 
 
W związku z obowiązkiem wprowadzenia, na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 583/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/65/WE w zakresie kluczowych informacji dla inwestorów i warunków, które należy 
spełnić w przypadku dostarczenia kluczowych informacji dla inwestorów lub prospektu 
emisyjnego na trwałym nośniku innym niż papier lub za pośrednictwem strony internetowej, 
dokumentu „kluczowe informacje dla inwestorów”, który w sposób obrazowy, wskazywał 
będzie, w skali od 1 do 7, poziom ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa 
danego funduszu (subfunduszu) (gdzie 1 to najniższy, a 7 najwyższy poziom ryzyka) zaistniała 
konieczność uzupełnienia regulacji (w oparciu o odpowiedni dokument CESR (obecnie ESMA) 
w zakresie zasad i metodologii wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka funduszu inwestycyjnego 
otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego. Projekt rozporządzenia 
w załączniku nr 2 wprowadza regulację w zakresie zasad i metodologii wyliczania wskaźnika 
zysku do ryzyka funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu 
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inwestycyjnego otwartego. Regulacja ta ma na celu stworzenie jednolitych zasad wyliczania 
wartości wskaźnika zysku do ryzyka, co powinno mieć pozytywny wpływ na możliwość 
porównywania poszczególnych funduszy ze względu na ryzyko związane z inwestycją w ich 
jednostki uczestnictwa. 
 
Wprowadzenie zasad i metodologii wyliczania ww. wskaźnika ma na celu zapewnienie 
jednolitego podejścia przez wszystkich uczestników rynku funduszy inwestycyjnych do 
wyliczania wartości wskaźnika zysku do ryzyka oraz powinno przyczynić się do ograniczenia 
ryzyka zaniżania wartości wskaźnika, które w konsekwencji może mieć negatywne przełożenie 
na interes uczestników funduszy.  
 
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony 
w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji oraz Ministerstwa Finansów. 
 
W związku z art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240, z późn. zm.) należy wskazać, że projektowane przepisy nie wpłyną na sektor finansów 
publicznych, w tym na zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów jednostek sektora 
finansów publicznych. 
 
Projekt nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 
i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 
Projektowane rozporządzenie może oddziaływać na towarzystwa funduszy inwestycyjnych 
oraz fundusze inwestycyjne. 

 
2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie przesłany w ramach konsultacji społecznych do: Izby 
Zarządzających Funduszami i Aktywami, Izby Domów Maklerskich, Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A., BondSpot S.A., Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych S.A., Związku Maklerów i Doradców, Izby Domów Maklerskich, 
Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Związku Banków Polskich, Krajowej Rady Banków 
Depozytariuszy oraz Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. 

 
3. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje kosztów lub obciążeń w sektorze finansów 
publicznych (w tym nie wpłynie na budżet państwa i budżety jednostek samorządu 
terytorialnego), w szczególności nie będzie skutkować zwiększeniem wydatków lub 
zmniejszeniem dochodów jednostek sektora finansów publicznych. 

 
4. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 
 
5. Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Proponowane zmiany nie powinny rodzić dodatkowych kosztów dla funduszy inwestycyjnych. 
Projektowane rozporządzenie może wiązać się z poniesieniem dodatkowych kosztów 
obciążających towarzystwa funduszy inwestycyjnych, jednakże poniesienie tych kosztów 
wydaje się niezbędne, przy czym obciążenia te nie powinny być nadmierne dla sytuacji 
finansowej towarzystw. 

 
6. Wpływ aktu normatywnego na sytuację i rozwój regionalny 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 
 
7. Wskazanie źródeł finansowania 

Projektowane rozporządzenie nie pociąga za sobą obciążeń dla budżetu państwa oraz 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

 
8. Opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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