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I. Cel projektu aktu prawnego 

Firmy inwestycyjne pełnią istotną rolę w gospodarce, zapewniając dostęp inwestorom do 

instrumentów kapitałowych. Obecnie jednym z priorytetowych zadań na poziomie Unii 

Europejskiej jest wzmocnienie bezpieczeństwa rynków kapitałowych oraz utworzenie unii 

rynków kapitałowych. W związku z powyższym Komisja Europejska opublikowała dwa wnioski, 

mające na celu określić wymogi kapitałowe oraz ramy nadzoru nad firmami inwestycyjnymi, 

obejmujące: 

• ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wymogów 

ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 

575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 1093/2010 (rozporządzenie IFR), 

• DYREKTYWĘ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie nadzoru 

ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi oraz zmieniające dyrektywy 

2013/36/UE i 2014/65/UE (dyrektywa IFD). 

Wymogi kapitałowe wraz z przepisami ustalającymi ramy nadzoru mają za zadanie 

zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom rynku kapitałowego, odzwierciedlając jednocześnie 

ryzyka, na jakie narażone są poszczególne instytucje. W szczególności powinny one 

gwarantować utrzymywanie wystarczających środków finansowych w celu zapewnienia 

nieprzerwanego świadczenia usług przez firmy inwestycyjne, a także umożliwić 

przeprowadzenie procesu likwidacji bez narażania klientów na nadmierne straty finansowe 

oraz bez narażania stabilności rynków, na których funkcjonują.  

Dotychczas kwestie nadzoru oraz wymogów względem firm inwestycyjnych były uregulowane 

w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów 

ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (rozporządzenie CRR) oraz 

dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36 w sprawie warunków dopuszczenia 

instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami 

kredytowymi i firmami inwestycyjnymi (dyrektywa CRD) (co składało się na pakiet CRR/CRD), 

przy czym komplementarną rolę pełniła dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych (dyrektywa MiFID). 

Wymogi określone w rozporządzeniu CRR i dyrektywie CRD dotyczą zasadniczo instytucji 

finansowych przyjmujących od swoich klientów depozyty, a także udzielających na rzecz tych 

klientów kredytów. Jest to model działalności gospodarczej, który znacząco różni się od 

działalności firm inwestycyjnych. Tym samym ryzyka, na które narażone są te 2 rodzaje 

podmiotów również należy uznać za zasadniczo odmienne. Dlatego podjęto decyzję o 

częściowym wydzieleniu reżimu prawnego dotyczącego firm inwestycyjnych z pakietu 

CRR/CRD. Ma to na celu lepsze dopasowanie wymogów kapitałowych oraz podejścia 

nadzorczego do charakteru i rozmiaru działalności tych instytucji.  



3 

 

II. Stanowisko RP 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej docenia działania podejmowane dotychczas na szczeblu 

europejskim, zmierzające do ograniczenia ryzyka zagrażającego stabilności rynku 

kapitałowego. Doświadczenia światowego kryzysu finansowego pokazują, jak istotne jest 

zapewnienie właściwych norm ostrożnościowych oraz odpowiednich uprawnień nadzorczych 

w odniesieniu do rynku kapitałowego. Tym samym Rząd Rzeczypospolitej Polskiej pozytywnie 

ocenia wnioski Komisji Europejskiej. 

Odejście od stosowania wobec firm inwestycyjnych miar ryzyka i środków nadzorczych, 

stworzonych z myślą o działalności instytucji kredytowych, w ocenie Rządu Rzeczypospolitej 

Polskiej jest rozwiązaniem właściwym. Zaprojektowanie nowych wymogów opartych na 

specyfice działalności firm inwestycyjnych pozwoli na lepsze odzwierciedlenie charakteru 

działalności tych podmiotów, zapewniając jednocześnie skuteczne narzędzia nadzoru. 

Projekt rozporządzenia IFR zakłada wprowadzenie specyficznych miar ryzyka dla 

poszczególnych rodzajów oraz sfer działalności firm inwestycyjnych (K-factors), co ma na celu 

właściwe ujęcie ryzyka związanego z konkretnymi usługami i działaniami inwestycyjnymi. 

Zdaniem Rządu Rzeczypospolitej Polskiej pozwoli to w odpowiedni sposób zabezpieczyć 

ciągłość funkcjonowania tych instytucji, niezależnie od zakresu wykonywanych przez nie 

czynności. 

Jednocześnie Rząd Rzeczypospolitej Polskiej popiera zróżnicowanie zakresu stosowania 

przepisów w zależności od skali i charakteru działalności poszczególnych firm inwestycyjnych. 

Pozwoli to na lepsze dopasowanie wymogów ostrożnościowych do specyfiki konkretnych 

podmiotów, gwarantując jednocześnie odpowiedni stopień wrażliwości na ryzyko. 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej pozytywnie ocenia także wprowadzenie obowiązkowych 

wymogów sprawozdawczych dla firm inwestycyjnych z państw trzecich, które prowadzą 

działalność na terytorium Unii Europejskiej za pośrednictwem oddziałów.  

Dyrektywa IFD zawiera ponadto ramy prawne określające sposób oddziaływania organów 

nadzorczych na firmy inwestycyjne. W opinii Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przedmiotowe 

przepisy w porównaniu do regulacji określonych w dyrektywie CRD w sposób bardziej 

adekwatny uwzględniają specyfikę działalności inwestycyjnej, zapewniając tym samym 

możliwość sprawowania skutecznego nadzoru. 

Należy także wskazać, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej dostrzega potrzebę dostosowania 

niektórych przepisów zarówno dyrektywy IFD oraz rozporządzenia IFR dotyczących m.in.: 

1) sposobu określenia podmiotowego zakresu stosowania wskazanych regulacji w zakresie 

wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności; 

2) nałożenia obowiązków na firmę inwestycyjną w przypadku czasowego obniżenia wymogu 

płynności; 

3) częstotliwości raportowania wybranych informacji.  
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III. Uzasadnienie stanowiska RP 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej podziela stanowisko zaprezentowane we wniosku dotyczące 

potrzeby rewizji ram nadzorczych w zakresie firm inwestycyjnych. Rozwiązania wprowadzone 

pakietem CRR/CRD znacząco wzmocniły bezpieczeństwo sektora finansowego, jednak na 

etapie stosowania wystąpiły okoliczności potwierdzające konieczność dostosowania 

obowiązujących ram prawnych do ryzyka charakterystycznego dla działalności firm 

inwestycyjnych. Zaprojektowanie przepisów gwarantujących przejrzyste zasady nadzoru oraz 

właściwą ewaluację ryzyka związanego z działalnością firm inwestycyjnych jest priorytetem w 

kontekście stabilnego funkcjonowania rynku kapitałowego Unii Europejskiej. 

Projekty przedmiotowych aktów prawnych przewidują odmienne traktowanie poszczególnych 

firm inwestycyjnych w zależności od stopnia złożoności i skali ich działalności. Podmioty o 

najbardziej złożonej strukturze, które zawierają transakcje na własny rachunek, uczestniczą w 

gwarantowaniu emisji lub subemisji instrumentów finansowych, a także posiadają aktywa o 

wartości powyżej 30mld EUR zostały zakwalifikowane jako firmy inwestycyjne systemowo 

istotne i dalej będą podlegały wymogom przewidzianym w rozporządzeniu CRR i dyrektywie 

CRD.  

Z kolei instytucje, które nie są upoważnione do zabezpieczania aktywów klientów i zarządzania 

aktywami klientów, przechowywania środków pieniężnych klientów lub zawierania transakcji 

na własny rachunek we własnym imieniu lub które dysponują zarządzanymi aktywami 

zarówno w ramach zarządzania portfelem w ramach swobodnego uznania, jak i 

nieuznaniowych (doradczych) uzgodnień o wartości poniżej 1,2 mld EUR, obsługują codzienne 

zlecenia klientów o wartości poniżej 100 mln EUR w przypadku transakcji na rynku kasowym 

lub 1 mld EUR w przypadku instrumentów pochodnych oraz których suma bilansowa jest 

niższa niż 100 mln EUR, a łączne dochody brutto z tytułu działalności inwestycyjnej są niższe 

niż 30 mln EUR są uznawane za małe i niepowiązane wzajemnie firmy inwestycyjne. Takie 

podmioty będą mogły stosować uproszczone wymogi w zakresie zasad zarządzania i 

wynagradzania pracowników, co do zasady nie będą musiały ujawniać określonych w 

rozporządzeniu IFR informacji, a także będą mogły stosować jako swój minimalny wymóg 

kapitałowy wartość jednej czwartej stałych kosztów pośrednich – jeżeli są one wyższe od 

kapitału założycielskiego wymaganego przy udzielaniu zezwolenia. Wszystkie pozostałe firmy 

inwestycyjne co do zasady spełniają wymogi wskazane w rozporządzeniu IFR i dyrektywie IFD 

bezpośrednio. 

Pozytywnie należy ocenić również wprowadzenie obowiązków sprawozdawczych dla firm 

inwestycyjnych z państw trzecich, które prowadzą działalność na terytorium Unii Europejskiej 

za pośrednictwem oddziałów. Obecnie organy nadzorcze nie są w stanie ocenić wolumenu 

działalności w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych. Dlatego też Rząd Rzeczypospolitej 

Polskiej dostrzega potrzebę zapewnienia organom nadzoru właściwych narzędzi w tym 

zakresie. 
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Chociaż Rząd Rzeczypospolitej Polskiej co do zasady pozytywnie ocenia zaprezentowane w 

rozporządzeniu IFR i dyrektywie IFD rozwiązania, to dostrzega potrzebę doprecyzowania 

niektórych przepisów. 

Zdaniem Rządu Rzeczypospolitej Polskiej wątpliwości budzi sposób określenia podmiotowego 

zakresu stosowania wskazanych regulacji. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 17 dyrektywy IFD przepisy 

mają zastosowanie do firm inwestycyjnych posiadających zezwolenie wydane na podstawie 

dyrektywy MiFID. W zakres tej definicji wejdą tym samym także firmy systemowo istotne, 

które w dalszym ciągu mają podlegać przepisom określonym w pakiecie CRR/CRD. Może to 

stwarzać wątpliwości w odniesieniu do kwestii wydawania zezwolenia na prowadzenie 

działalności. Nie jest bowiem jasne, czy systemowo istotna firma powinna uzyskać dwa 

zezwolenia, na podstawie dyrektywy CRD oraz dyrektywy MiFID, czy może wymagane jest 

tylko jedne z zezwoleń. Mając na uwadze powyższe, w celu uniknięcia powielania wymogów 

ostrożnościowych wobec wyżej wymienionych firm o znacznej skali działalności zasadne 

wydaje się wskazanie, że projektowane przepisy nie mają do nich zastosowania i podlegają 

one normom ostrożnościowym wynikającym z dyrektywy CRD i rozporządzenia CRR.  

Rozporządzenie IFR wprowadza wymogi w zakresie płynności finansowej firm inwestycyjnych. 

W art. 43 dopuszcza się jednak czasowe obniżenie wymogu płynności. O ile w opinii Rządu 

Rzeczypospolitej Polskiej taka możliwość powinna być dopuszczalna, o tyle na firmie 

inwestycyjnej powinien ciążyć obowiązek wskazania okoliczności, które determinują taką 

sytuację, a także opisania działań, mających na celu przywrócenie wartości aktywów płynnych 

do wymaganych poziomów. Wydaje się być zasadne doprecyzowanie procedury czasowego 

obniżenia płynności, aby uniknąć wątpliwości interpretacyjnych, a także ograniczyć ryzyko 

ewentualnego nadużycia. 

Poza tym, w ocenie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, należy rozważyć możliwość dostosowania 

częstotliwości raportowania w zakresie wymogów sprawozdawczych dotyczących firm 

inwestycyjnych. Częstsze przekazywanie niektórych informacji, np. dotyczących płynności 

finansowej, mogłoby pozytywnie wpłynąć na jakość sprawowanego nadzoru, a tym samym 

pozwolić na reagowanie organów nadzorczych we właściwym czasie. 

 

1. Ocena skutków prawnych 

Wejście w życie rozporządzenia IFR i dyrektywy IFD, w zależności od ich ostatecznego 

brzmienia, będzie wymagać zmian w ustawie Prawo bankowe, ustawie o obrocie 

instrumentami finansowymi, ustawie o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawie o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz w 

aktach wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.  

2. Ocena skutków społecznych 

Rozporządzenie IFR oraz dyrektywa IFD mogą przyczynić się do wzrostu zaufania 

społeczeństwa do rynku kapitałowego oraz firm inwestycyjnych. 
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3. Ocena skutków gospodarczych 

Z analizy symulacyjnej przeprowadzonej w ramach oceny skutków regulacji przez Europejski 

Urząd Nadzoru Bankowego, wspólnie dla wniosku nr COM(2017)790 oraz COM(2017)791, 

wynika, że należy spodziewać się niewielkiego wpływu na funkcjonowanie podmiotów 

aktywnych na rynku kapitałowym. Szacuje się, że wymogi kapitałowe dla firm inwestycyjnych, 

niebędących systemowo istotnymi, działających w Unii Europejskiej wzrosną o 10% w ramach 

wymogów filara I (wynikających wprost z przepisów prawa), natomiast w ujęciu absolutnym, 

to jest z uwzględnieniem wymogów z filara 2 (nakładanych dyskrecjonalnie przez nadzorców), 

zmaleją o 16%. Z uwagi na stosunkowo ograniczoną wielkość rynku kapitałowego w Polsce 

należy spodziewać się mniejszego wpływu na poziom wymogów kapitałowych polskich firm 

inwestycyjnych. 

Warto podkreślić, że dostosowanie wymogów kapitałowych do 3 kategorii firm 

inwestycyjnych, w zależności od charakteru ich działalności oraz jej złożoności, zagwarantuje 

bardziej proporcjonalne podejście do kwestii nadzoru ostrożnościowego w tym zakresie. 

Potencjalnie może się to przełożyć na mniejszą uciążliwość, a tym samym obniżenie kosztów 

zapewnienia zgodności z przepisami, w szczególności w przypadku najmniejszych firm 

inwestycyjnych. Powinno to stanowić bodziec do ich dalszego rozwoju, co należy ocenić 

pozytywnie z perspektywy rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. 

4. Ocena skutków finansowych 

Wejście w życie rozporządzenia IFR oraz dyrektywy IFD nie spowoduje bezpośrednich skutków 

finansowych dla budżetu państwa.  

IV. Informacja w sprawie zgodności projektu aktu z zasadą pomocniczości 

W opinii Ministerstwa Finansów wnioski są zgodne z zasadą pomocniczości. 

V. Przedstawiciel Rządu upoważniony do prezentowania stanowiska  

Piotr Nowak 

Podsekretarz Stanu, 

Ministerstwo Finansów 

 

 

 

 


