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Szanowni Państwo,

Pragniemy powitać Państwa na piątej już edycji  Fund Industry Summit. W tym roku przygotowaliśmy 
kilka nowości, które uświetnią jubileuszową edycję naszej konferencji .

Od ubiegłorocznej edycji  Fund Industry Summit wiele zmieniło się na rynku funduszowym. Żyliśmy 
medialnymi doniesieniami o kolejnych wydarzeniach, które wpłynęły znacząco na postrzeganie 
branży funduszy inwestycyjnych. To nie był łatwy czas. 

Jako Fund Industry Support, informujemy Państwa o najważniejszych zmianach oraz trendach,  
ale pragniemy także inspirować do zmian i pozytywnych działań. Dlatego też w tym roku zde- 
cydowaliśmy się zaprosić dr. Sergiusza Trzeciaka, cenionego w Polsce i na świecie eksperta i  trenera 
z zakresu personal brandingu, który opowie o tym, jak kształtować swój wizerunek. Prelekcji  będzie 
towarzyszyła nasza nowa propozycja – warsztaty biznesowe, które pozwolą poznać narzędzia 
skutecznego budowania marki osobistej.  

Jesteśmy również w przededniu wejścia w życie  ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. 
Dzięki partnerstwu z PKO BP FINAT zaproponowaliśmy Państwu ciekawy panel dyskusyjny, który 
dotyka nowego obszaru. Zaproszeni eksperci będą dyskutować o tym, w jaki sposób promować nowy 
produkt oraz o tym, czy istnieje szansa na zwiększenie zainteresowania, wśród uczestników planów, 
pozostałymi produktami inwestycyjnymi. Panel dyskusyjny poprzedzi publikacja badania, w którym 
postanowiliśmy zapytać millenialsów o ich podejście do oszczędzania oraz inwestowania. 

W dzisiejszym dniu nie zabraknie również miejsca na nowe usługi, które oferują podmioty wspierające 
rynek funduszy. Vistra Fund Services Poland przedstawi aplikację wspierającą TFI w prowadzeniu 
ewidencji uczestników. Dzięki automatyzacji  procesów pozwala ona zaoszczędzić czas oraz  
na bieżąco dostosować się do zmian prawnych. Fidelity International podzieli  się doświadczeniami 
związanymi z zarządzaniem funduszami absolute return.  Natomiast przedstawiciele J.P. Morgan 
opowiedzą o korzyściach płynących z inwestowania na rynkach wschodzących. 

Układając agendę dzisiejszego wydarzenia, nie zapomnieliśmy o klientach TFI. I  tak, w trakcie 
panelu poświęconego dystrybucji funduszy zaproszeni goście dyskutować będą o nowych kanałach 
dystrybucji jednostek uczestnictwa. Uczestnicy poruszą również temat zmian, jakie wywarły  
na sprzedaż funduszy regulacje MiFID II .  Dowiemy się również jak instytucje finansowe postrzegają 
inwestorzy indywidualni.  Czego poszukują w relacjach z instytucjami finansowymi? Na zakończenie 
ekspert z HRK porozmawia z millenialsami na temat ich stosunku do inwestowania oraz pracy 
w instytucjach finansowych. 

Dziękujemy naszym Partnerom oraz wszystkim tym, którzy przyczynili  się do organizacji  Fund Indu- 
stry Summit 2018.

Zapraszamy do lektury biuletynu, który przygotowaliśmy specjalnie po to, by uświetnić dzisiejsze 
wydarzenie. 

Justyna Krawczyk 
Krzysztof Szachogłuchowicz

15 listopada 2018 r.
the westin warsaw hotel
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Trener ekspert z międzynarodowym doświadczeniem. Absolwent  
UAM w Poznaniu, Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie  
oraz stypendysta British Council w St. Antony’s College na Uniwer- 
sytecie w Oxfordzie. Obronił doktorat na School of Economics.  
Absolwent oraz wykładowca Szkoły Liderów, wykładowca personal bran-
dingu Executive DBA Polskiej Akademii Nauk.. Autor 10 książek, w tym 
między innYmi: “Personal Branding for Leaders”, “Wizerunek publiczny 
w Internecie. Kim jesteś w sieci?” oraz “Coaching marki osobistej, czyli 
kariera lidera”.  Szkolił i doradzał liderom biznesu i polityki. Pracował z kil-
koma naJbogatszymi Polakami. W jego szkoleniach w 9 krajach uczest-
niczyli aktualni premierzy, ministrowie, parlamentarzyści oraz samo- 
rządowcy wszystkich szczebli (prezydenci miast, burmistrzowie,  
wójtowie i radni).  Więcej na www.trzeciak.pl

MARKA OSOBISTA  
TO NIE TYLKO WIZERUNEK

dr Sergiusz Trzeciak

Tegoroczną edycję Fund Industry  
Summit uświetni wykład i warsztat  

dr Sergiusza Trzeciaka jednego  
z największych autorytetów w Polsce  

w dziedzinie personal brandingu.  
Poniżej prezentujemy zapis rozmowy, 

którą przeprowadziliśmy na kilka  
tygodni przed konferencją. 

DR SERGIUSZ TRZECIAK

 Sergiusz, jesteś specjalistą z zakresu 
budowania marki osobistej. Na co dzień pra-
cujesz zarówno z przedstawicielami świata 
biznesu, jak i polityki. Prowadzisz również za-
jęcia z personal brandingu w Polskiej Akade-
mii Nauk na studiach DBA, jednak dziedzina, 
którą się zajmujesz, zyskuje dopiero na roz-
poznawalności w Polsce. Jak w kilku słowach 
mógłbyś zdefiniować markę osobistą? 

ST: Marka osobista to tak naprawdę dwie 
płaszczyzny. Pierwsza z nich to sposób 
w jaki jest się postrzeganym przez in-
nych. Wpływ na ten element ma nie tylko 
to, jak się ubieramy, ale również sposób 
formułowania przez nas wypowiedzi, czy 
wykształcenie, jakie posiadamy. Drugą 
płaszczyzną, która zawiera się w definicji 
marki osobistej, jest to, co pozwala nas 
wyróżnić od innych. Ten drugi element 
to przede wszystkim nasza osobowość 
i temperament oraz ciągły rozwój oso-
bisty. 

 

 Skoro wiemy już, czym jest marka 
osobista, od czego powinno się zacząć proces 
jej budowy? 



 Czy jest coś jeszcze, co należy wziąć 
pod uwagę, podejmując wyzwanie budowy 
marki osobistej? 

ST: Równie ważne, jak pytanie dlaczego 
coś robię, jest pytanie o wartości, jakimi 
się kieruję. Zdefiniowanie własnych war-
tości, pozwala określić, jakie działania 
możemy podjąć, żeby osiągnąć określo-
ny cel. To pozwala także zidentyfikować, 
czego nie jesteśmy w stanie zrobić po-
nieważ działania te byłyby  sprzeczne 
z wyznawanymi przez nas wartościami. 
Jeżeli ktoś nie ma jasno sprecyzowanych 
wartości lub też, co gorsza, wykonuje 
pracę pozostającą z nimi w konflikcie, 
najczęściej doświadcza tak zwanego 
wypalenia zawodowego. Długofalowo 
nie da się być skutecznym i szczęśliwym 
człowiekiem, żyjąc jednocześnie w kon-
flikcie z wyznawanymi wartościami, czy 
też nie mając ich dostatecznie sprecyzo-
wanych. 

 W swoich książkach piszesz o strate-
gicznym modelu budowania marki osobistej. 
Możesz opowiedzieć o nim? 

ST: Model ten stworzyłem w oparciu 
o moje wieloletnie doświadczenie w pra-
cy z klientami. W procesie budowy marki 
osobistej istotne są trzy aspekty: jakie 
mam cele, kim są moi odbiorcy i jakie są 
ich oczekiwania, oraz  jaki przekaz chcę 
budować na temat siebie i swojej firmy. 
Marka osobista i marka firmy są bardzo 
często silnie ze sobą sprzężone. Popa-
trzmy na kancelarie prawne. Stanowią 
one świetny przykład budowy biznesu 
w oparciu o markę ich założycieli. Syner-
gia pomiędzy marką osobistą a marką 

ST: Najważniejsze pytanie, które zadaję 
każdej osobie na początku współpracy, 
brzmi „dlaczego?”. Dlaczego robisz to, 
co robisz? Dlaczego chcesz budować 
swoją markę osobistą? Większość z nas 
z łatwością potrafi odpowiedzieć co i jak 
robi, natomiast odpowiedź na pytanie 
„dlaczego?” jest zdecydowanie trud-
niejsza. A przecież, jak mawiał Simon 
Sinek, ludzie nie „kupują” cię przez to, co 
i jak robisz, ale przez to dlaczego. Dla-
tego uważam, że próba odpowiedzi na 
to ostatnie, najtrudniejsze pytanie jest 
kluczowym elementem w rozpoczęciu 
pracy nad budową marki osobistej. 

firmy występuje również w dużych kor-
poracjach, które początkowo stanowią 
lewar dla początkujących pracowników, 
rozpoczynających swoją przygodę z bu-
dowaniem własnej marki, jednak z cza-
sem tendencja ta się odwraca. Pracow-
nik korzysta z rozpoznawalności firmy 
w której pracuje, ale z biegiem czasu,  
dzięki własnemu profesjonalizmowi 
i skuteczności, przyprowadza i obsługuje 
klientów, a przez to wpływa pozytywnie 
na reputację firmy, przyczyniając się do 
jej umocnienia. 

 Swoich czytelników zachęcasz do 
wykonywania różnych ćwiczeń w procesie 
budowy marki osobistej. Czy mógłbyś podać 
jakiś przykład?

ST: Jednym z takich ćwiczeń jest zna-
na wszystkim analiza SWOT. Jej celem 
jest ustalenie, jakie są moje mocne 
i słabe strony. Jeżeli wiem, w czym je-
stem dobry, to wiem jak przekuć to 
na szanse. Jednocześnie, znając swo-
je słabe strony, wiem jak uniknąć za-
grożeń. Z moich obserwacji wynika, 
że niestety za często koncentrujemy się 
na słabych stronach, zamiast rozwijać 
się w oparciu o swoje największe atuty. 
Na przykład, jeśli ktoś nie potrafi zrobić  
dobrej prezentacji, a mimo to po-
święca wiele godzin na jej wykonanie, 
to i tak jest bardzo prawdopodob-
ne, że na koniec osiągnie co najwyżej 
przeciętny efekt. Ale jeśli na przykład 
osoba ta deleguje tę sprawę, czy znaj-
dzie współpracownika, który zrobi 
to za nią, sam będzie miał więcej czasu,  
żeby lepiej przygotować się do jej 
omówienia. Dzięki temu osiągnie 
znacznie lepszy efekt końcowy. Pod-
sumowując, jeżeli znam swoje sła-
bości i wiem jakie kryją się za nimi 
zagrożenia, to potrafię je niwelować  
poprzez delegowanie zadań, czy dobór 
współpracowników z odpowiednimi 
kompetencjami. Tylko koncentrując się 
na mocnych stronach jestem w stanie 
pozytywnie się wyróżnić.
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 Czy budowanie marki osobistej moż-
na zamknąć w jakichś ramach czasowych?

ST: Bez wątpienia nie. Zawsze podkre-
ślam różnice pomiędzy marką osobistą 
a wizerunkiem. Wizerunek jest pochodną 
marki osobistej. Możemy sobie wyobra-
zić, że ktoś kształtuje swój wizerunek 
zakładając pewną maskę, ale jeśli jest on 
niespójny, ludzie wcześniej czy później to 
zauważą. Dobrze skrojony garnitur, czy 
markowy zegarek mogą być elementem 
tego jak postrzegają nas inni. Jednak nie 
posiadając odpowiednich umiejętności, 
kompetencji czy unikalnego doświadcze-
nia, trudno o zaufanie wśród potencjal-
nych partnerów biznesowych. Dowodem 
na to, że marka osobista sprzedaje biznes 
są klienci, którzy coraz częściej chcą wie-
dzieć, kto kryje się za logiem firmy. Dłu-
gofalowo markę firm budują jej liderzy. 
To, jak ktoś się zaprezentuje na konfe-
rencji branżowej ma wpływ na to, jak po-
strzegana jest firma, którą reprezentuje. 

 Czy to, w jaki sposób budujemy mar-
kę osobistą, zależy od tego, w jakiej branży 
działamy? 

ST: W procesie budowy marki osobi-
stej można mówić o strategii i taktyce. 
O ile strategię uznać można przynajmniej 
na pewnym poziomie za uniwersal-
ną. Każdy z nas ma przecież cele, grupy 
do których dociera i przekaz, z którym 
dociera, to w przypadku taktyki, czyli 
narzędzi, które wykorzystamy do osią-
gnięcia zakładanego przez nas celu 
jest nieco inaczej. Faktycznie, ich dobór  
zależał będzie w dużej mierze od tego, 
w jakiej branży funkcjonujemy. Świetnym 
narzędziem wykorzystywanym w perso-
nal brandingu są media. Pokazywanie się  
w telewizji, rozmowy w radiu, czy też 
udzielanie wywiadów dla prasy, pozy-
tywnie wpływa na budowanie marki oso-
bistej wśród szerszego grona odbiorców. 
Czasami może być jednak tak, że świa-
domie rezygnujemy z obecności w me-
diach widząc w tym pewne zagrożenia. 
Budowanie marki osobistej w sprzęże-
niu z marką firmy powoduje bowiem, 
że każde uderzenie w markę osobistą, 
uderza jednocześnie w reputację firmy. 
Powszechnie wykorzystywanym narzę-
dziem w personal brandingu są obecnie 

media społecznościowe. Wiele osób nie 
zdaje sobie sprawy, że funkcjonowanie 
w nich niesie ze sobą także ryzyko. Tak 
jak wszędzie należy podchodzić do ich 
używania „z głową”, publikować tylko 
to, co faktycznie kształtuje nasz wize-
runek profesjonalisty. Należy pamiętać, 
że będąc aktywnym w mediach społecz-
nościowych łatwo jest także popełnić 
gafę, czego przykładem mogą być aktyw-
ności niektórych polityków. Tutaj także 
w przypadku ewentualnej gafy hejt, czy 
negatywne komentarze mogą się prze-
nosić z poziomu osoby na poziom firmy. 

 Czy w Polsce istnieje świadomość 
potrzeby budowania marki osobistej?

ST: Wciąż zbyt duży akcent kładziemy 
na kwestie wizerunkowe. Mówiłem już 
o tym wcześniej, że dużo łatwiej ubrać 
kogoś w dobrze skrojony garnitur, niż 
latami budować swoją pozycję eksper-
ta, pisząc chociażby artykuły, czy książki. 
Budowanie marki osobistej, w przeci-
wieństwie do kształtowania wizerunku, 
wymaga znacznie więcej czasu i poświę-
cenia. To zawsze podkreślam na swoich 
szkoleniach, że proces budowania marki 
osobistej, jest tak naprawdę ciągły i trwa 
całe nasze życie.

 Piętnastego listopada spotkamy się 
na piątej edycji F u n d  I n d u s t r y  S u m m i t  
najpierw na prelekcji, a później na dedyko-
wanych warsztatach. Jaki skutek chciałbyś  
osiągnąć swoim wystąpieniem? 

ST: Chciałbym przekazać wiedzę na temat 
personal brandingu w pigułce, ale przede 
wszystkim chciałbym zainspirować każ-
dego słuchacza do tego, żeby zastanowił 
się po co jest mu marka osobista. Jeżeli 
uda mi się przekonać przynajmniej jedną 
osobę do zdefiniowania swojej strate-
gii i narzędzi, za pomocy których będzie 
budować swoją markę to postrzegał to 
będę, jako swój osobisty sukces. 

 Dziękujemy za rozmowę. 
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OFE W SŁUŻBIE PPK

Małgorzata Rusewicz

Przyczyn tego zjawiska jest wiele, od usta-
wowych uwarunkowań alokacji środków 
uniemożliwiających kompensowanie ne-
gatywnych zjawisk na rynku akcji, przez 
światowe trendy gospodarcze, na nad-
miernej zależności kondycji naszej giełdy 
od kapitału zagranicznego skończywszy. 
I choć duża zmienność wartości aktywów 
w krótkim okresie nie jest wyznaczni-
kiem finalnej atrakcyjności inwestycyjnej 
długoterminowych inwestycji, to jednak 
wśród osób o mniejszej znajomości spe-
cyfiki rynku kapitałowego, może służyć 
jako argument przeciwko bezpieczeństwu 
zgromadzonych tam pieniędzy. W tym kon-
tekście warto nadmienić, że do marca br. 
średnie ważone 120-, 60- i 36-miesięcz-
ne stopy zwrotu OFE wg KNF wyniosły  
odpowiednio 58,25, 26,35 i 11,42%. 

Biorąc pod uwagę fakt, że światowa gospo-
darka wydaje się zmierzać do końca cyklu 
koniunkturalnego, jak również narastające 
napięcia w światowej polityce gospodarczej, 
możemy spodziewać się, że w najbliższych 
latach liczba zewnętrznych czynników nie-
sprzyjających rozwojowi rodzimego rynku 
kapitałowego będzie rosnąć. Nie jest to 
dobra wiadomość ani z perspektywy szans 
rozwojowych innowacyjnej przedsiębior-
czości, ani nadziei na wyższe świadczenia 
przyszłych emerytów. 

Powstaje zatem pytanie, jak w tej sytuacji 
powinniśmy działać, by kapitał lokowany 
w polskiej gospodarce był stabilny, a zrów-
noważony wzrost wartości przedsiębiorstw 
stawał się udziałem przyszłych polskich 
seniorów? Wiele w tej perspektywie już 
się dzieje. PPK są bliskie wprowadzenia, 
a Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowe-
go zmierza do finalnego sformułowania. 
O ile same koncepcje są niezwykle cenne 
i rynek dawno nie widział równie kom-
pleksowych i ważnych inicjatyw, to nawet  

Po rekordowych  
wynikach stóp zwrotu  

funduszy emerytal-
nych w 2017 roku, 

które wyniosły 
+18,7%, pierwsze 

półrocze bieżącego 
roku zakończyło się 

stratami.

Absolwentka prawa Uniwersytetu 
w Białymstoku oraz studiów z za-
kresu ubezpieczeń w SGH. Pełniła 
funkcję dyrektora Departamentu 
Dialogu Społecznego i Stosunków 
Pracy w Konfederacji Lewiatan. 
Była członkiem Zespołu Trój-
stronnej Komisji ds. Ubezpieczeń 
Społecznych, Komitetu ds. Dialo-
gu Społecznego przy KE. Prezes 
Izby Gospodarczej Towarzystw  
Emerytalnych. 

MAŁGORZATA RUSEWICZ
Prezes IGTE

skuteczne ich wdrożenie, może nie wystar-
czyć do osiągnięcia zamierzonego efektu  
– silnego i stabilnego, możliwie najbardziej 
niezależnego od negatywnych czynników 
zewnętrznych rynku kapitałowego napę- 
dzającego gospodarkę oraz pomnażają- 
cego oszczędności. Powinniśmy już teraz  
myśleć, jakie kolejne kroki przybliżą nas  
do tego celu, np. wspólna reprezentacja 
jego polskich  interesariuszy w procesie  
legislacyjnym UE, czy dodatkowe roz- 
wiązania zwiększające podaż krajowe- 
go kapitału.

Perspektywy kapitałowej części systemu  
emerytalnego i rola jej komponentów 
w tworzeniu całościowego systemu zabez-
pieczenia emerytalnego będą przedmiotem 
szerokiej dyskusji w przyszłym roku. Czeka 
nas bowiem przegląd emerytalny. Zapewne, 
jak przed dwoma laty, odbędzie się szereg 
debat, które zwieńczy rządowy dokument. 
Warto mieć nadzieję, że głos krajowych                         
i zagranicznych ekspertów, oraz potwier-
dzające go doświadczenia najlepszych 
praktyk krajów rozwiniętych, będą kanwą 
dla decydentów, do decyzji o wzmacnianiu 
filarów kapitałowych. 

Przed nami zatem rekomendacje i roz-
strzygnięcia w zakresie przyszłości fundu-
szy emerytalnych. Plan na OFE pojawił się 
latem 2016 roku. Zgodnie z założeniami 
75% aktywów ma trafić na prywatne IKZE 
członków funduszy, a 25% do FRD z równo-
ważnym im zapisem na subkoncie w ZUS. 
Prawdą jest, że antyreforma OFE z 2014 
roku zmieniła rolę tych funduszy i posta-
wiła pytania o sens ich istnienia w obec-
nej formule. Bezsprzeczne jest jednak to,  
że dla znaczącej liczby uczestników są  
one ważnym elementem budowy ich za-
bezpieczania emerytalnego, a dla giełdy, 
mimo transferów netto do ZUS, pozosta-
ją istotnym czynnikiem stabilizującym. 
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Czy jednak wobec tego, co o uwarunkowa-
niach i zagrożeniach rozwoju, a także rzą-
dowych planach dotyczących rynku kapita-
łowego wiemy obecnie, propozycja z 2016 
roku jest optymalna? Wydaje się, że istnieją 
też inne rozwiązania, dzięki którym zgroma-
dzone aktywa OFE lepiej posłużą przyszłym 
emerytom, wesprą rządowe plany rozwoju 
gospodarki, a nadto cała operacja transfor-
macji będzie zdecydowanie prostsza i mniej 
ryzykowna. Można np. bliżej przyjrzeć się 
potrzebie utrzymania tzw. „suwaka bez-
pieczeństwa”, w ramach którego odbywa 
się transfer środków z OFE do ZUS na zbyt 
długo przed osiągnięciem przez osoby 
ubezpieczone wieku emerytalnego. Wska-
zane jest przy tym poszerzenie katalogu 
dopuszczalnych dla funduszy lokat, m.in. 
o obligacje skarbowe. Niezbędna wydaje 
się więc rewizja wcześniejszych decyzji pro-
wadzących do nieuchronnego stopniowego 
zmniejszania się zasobów zgromadzonych 
w OFE, czyli zmniejszenia się wielkości 
długookresowych oszczędności Polaków. 

Rynek kapitałowy to system naczyń po-
łączonych. Długofalowy sukces pracow-
niczych planów kapitałowych będzie zale-
żał od ich wyników inwestycyjnych. Kiedy 
oszczędności emerytalne będą pomnażane 
szybciej od kapitału zgromadzonego na lo-
katach, a nadto dostaną dźwignię w postaci 
dopłat pracodawców i państwa, pracownicy 
zaczną je cenić, a one same będą stawały 
się coraz bardziej popularne. 

Podstawowe czynniki warunkujące stopy 
zwrotu wydają się dosyć oczywiste, są po-
chodną kondycji naszej giełdy i jej szeroko 
rozumianego otoczenia. W spodziewanym 
napływie środków z PPK na rynek kapita-
łowy upatrujemy szans na jego ożywie-
nie. Jeżeli jednak będzie im towarzyszył  
stały transfer środków z OFE, to przy zbiegu  
negatywnych czynników na szansach  
może się skończyć. Oby tak się nie stało.

Jak wynika ze wskazań Ministerstwa  
Finansów, nową formę oszczędzania dłu-
goterminowego będzie mogło oferować 
około 50 instytucji – około 30 TFI, 10 PTE 
i do kilkunastu zakładów ubezpieczeń.  
Finalnie pewnie nie wszyscy zdecydują się 
na oferowanie nowego produktu, zwłaszcza,  
że pierwszych zysków będzie można spo-
dziewać się najwcześniej po 5, a czasami 
nawet po 9 latach. Najprawdopodobniej 
około 20 instytucji zdecyduje się powal- 
czyć o klientów. To całkiem sporo, zwłasz- 

cza, że konkurować będą z sobą silne pod-
mioty z bogatym i zróżnicowanym doświad-
czeniem. 

Uwarunkowania dotyczące polityki inwe-
stycyjnej i limit kosztów przeniosą ciężar 
konkurencji z wyników i opłat na serwis  
oferowany przez instytucję finansową. 
W gruncie rzeczy taka sytuacja może mieć 
dalekosiężne konsekwencje. Instytucje bę- 
dą musiały nastawić się zdecydowanie  
bardziej prokilencko, poszukać nowych 
obszarów dbania o klienta, w większym 
stopniu skoncentrować się na relacjach  
– skądinąd doskonałe pole do wykorzysta-
nia dynamicznie rozwijających się technolo-
gii i metadanych. 

Te same kwestie wpłyną na kształt i jakość 
pozostałych produktów inwestycyjnych 
oferowanych przez wspomniane podmioty.  
Marże w krótkim terminie mogą spaść, kosz-
ty prawdopodobnie wzrosną, ale docelo- 
wy wzrost wolumenów może jakościowo 
zmienić obraz całego rynku i jego docho-
dowość. Będzie to także pewnym impulsem  
do refleksji nad perspektywą społecznej  
odpowiedzialności branży, działaniami  
komunikacyjnymi i edukacyjnymi skierowa-
nymi do klientów. 

Nadchodzące zamiany mogą uruchomić 
proces głębokiej przemiany polskiego ryn-
ku kapitałowego, z pożytkiem dla wszyst-
kich jego uczestników. W jego przebudowie 
warto skorzystać z najlepszych praktyk PTE, 
TFI, i zakładów ubezpieczeń, a w obszarach 
pozakonkurencyjnych działać wspólnie.

11
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Wioletta Pieczykolan

Wyspecjalizowany zespół ponad 4000  
ekspertów w 46 krajach na świecie biegle 
porusza się w międzynarodowym otoczeniu 
biznesowym. Klienci mogą liczyć na indy-
widualne podejście i niestandardowe roz-
wiązania. Niezależnie, czy jest to między-
narodowa korporacja, czy osoba prywatna,  
Vistra dobiera odpowiednie rozwiązania  
dopasowane do konkretnych potrzeb.

W ostatnich latach do obowiązującego po-
rządku prawnego zostało zaimplemento-
wanych wiele nowych regulacji – krajowych 
i europejskich. Nowe przepisy nakładają 
dodatkowe obowiązki na instytucje rynku 
finansowego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom polskie-
go rynku Vistra Fund Services Poland Sp. 
z o.o. S.K.A. wraz z JiP Sofware, zbudowały 
Aplikację „re-FIZ”. Aplikacja na rynku funk-
cjonuje od ponad czterech lat. Głównym za-
łożeniem przy projektowaniu systemu było 
stworzenie narzędzia realnie wspierające-
go Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych 
(TFI) w prowadzeniu ewidencji uczestników,  
w sposób automatyzujący rozliczania TFI 
z uczestnikami funduszy, przy jednocze-
snym zapewnieniu zgodności ze zmienia-
jącymi się przepisami prawa. Pierwotnie 
system miał wspomagać TFI w obsłudze 
Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych. Ak-
tualnie system pozwala także obsługiwać 
Fundusze Inwestycyjne Otwarte. 

Aplikacja jest na bieżąco aktualizowana 
i dostosowywana do zmieniających się 
przepisów prawa m.in. w zakresie związa-
nym z obsługą funduszy, gromadzeniem 
danych, bezpieczeństwem itp. Wdrażane są 
nowatorskie funkcjonalności pozwalające  

W branży Agenta Transferowego  
od ponad 12 lat. Ścieżkę zawodową 
zaczynała od stanowiska referenta 
i przechodziła kolejne szczeble roz-
woju – specjalisty, kierownika, z-cy 
dyrektora. W Vistra Fund Services 
Poland Sp. z o.o. S.K.A. od 3 lat od- 
powiedzialna za rozwój aplikacji  
do obsługi funduszy inwestycyj-
nych zamkniętych i otwartych. 

WIOLETTA PIECZYKOLAN
Deputy Director

BIEŻĄCE ZMIANY PRAWNE,  
A OBOWIĄZKI TFI REALIZOWANE PRZY 
WSPARCIU APLIKACJI ZEWNĘTRZNYCH

Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. 
S.K.A. jest częścią grupy Vistra,  

plasującej się w światowej czołówce firm 
w branży kompleksowych usług outsour-
cingu dla biznesu. Firma świadczy szeroki 

wachlarz usług począwszy od wsparcia 
przy założeniu spółki, przez usługi  

księgowe i kadrowo-płacowe oraz obsłu-
gę fuzji, po usługi powiernicze i admini-

strowanie funduszami inwestycyjnymi 
oraz innymi podmiotami operującymi  

na rynkach finansowych.



na wygenerowanie dedykowanych rapor-
tów i umożliwiają użytkownikowi przepro-
wadzenie szeroko pojętej analizy. 

Korzystając ze wsparcia tego narzędzia, 
TFI w jednym miejscu może wprowadzać, 
aktualizować, weryfikować, analizować 
i archiwizować dane w formie elektro-
nicznej, które mogą być wykorzystywa-
ne na różnych płaszczyznach w sprawny  
i bezpieczny sposób.

na obsługę funduszy z uwzględnieniem 
zmian w przepisach, jak również zapewnia-
jące zachowanie zgodności z nowymi i do-
tychczas obowiązującymi wymogami pra-
wa. Jednocześnie Aplikacja jest elastyczna, 
tzn. pozwala także uwzględnić indywidu-
alne potrzeby danego TFI. Daje to szerokie  
możliwości współpracy i ułatwia realizację 
nowych zadań. 

Dynamika nowych regulacji prawnych, 
które w znaczący sposób wpłynęły na za-
kres dodatkowych obowiązków po stro-
nie TFI to: FATCA, CRS, RODO i IV Dyrek-
tywa AML.

Wymogi, jakie stawia przed instytucją każdy 
z wymienionych aktów prawnych, sprawiają 
że kontynuacja ewidencjonowania pozyska-
nych danych przy wykorzystaniu gotowych, 
tradycyjnych programów może być bardzo 
ryzykowna. Korzystanie z takich programów 

niesie ze sobą wysokie ryzyko nieumyślne-
go usunięcia lub zmodyfikowania danych 
oraz braku odpowiedniej kontroli użytkow-
ników systemu przy dostępie do danych. 
Jednocześnie analiza danych niezbędnych 
do przygotowania raportów FATCA i CRS 
na podstawie zestawień prowadzonych 
w tradycyjnych narzędziach może być  
bardzo czasochłonna oraz nieefektywna.

Z Aplikacji „re-FIZ” można pozyskać wiele 
szczegółowych informacji, w tym m.in. kto, 
kiedy i w jakim zakresie dokonał zmian 
na danym rejestrze uczestnika lub certyfi-
katach inwestycyjnych/jednostkach ucze- 
stnictwa. Moment ewidencjonowania/zmia- 
ny danych jest logowany na różnych  
poziomach. „Re-FIZ” umożliwia sięgnięcie 
w dowolnym momencie do pełnych danych, 
które podlegają szczegółowej weryfikacji  
– IV Dyrektywa AML/RODO. Funkcjonalności 
zaimplementowane w „re-FIZ” pozwalają 

For further information, please contact: / Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji:

Worldwide
experience, 
world-class
expertise.

Vistra Fund Services Poland
With our global reach and our highly experienced fund services team, we can help you with the valuation, accounting and 
reporting of investment assets under management:

We cooperate with Q Securities S.A. brokerage house providing complementary depositary services for funds regulated under 
AIFMD. Thereby we o�er a comprehensive solution of the operational infrastructure and carrying out the depositary functions, 
so that you can concentrate on what you do best: managing a fund.

Współpracujemy z domem maklerskim Q Securities S.A., który świadczy komplementarne usługi depozytariusza dla funduszy 
inwestycyjnych zamkniętych. Tym samym proponujemy kompleksowe rozwiązania infrastrukturalne dla administrowania 
funduszami i wykonywania funkcji depozytariusza, tak by nasi Klienci mogli skupić się na tym, co robią najlepiej: na zarządzaniu 
funduszem. 

• open-end and closed-end investment funds
• unit-linked insurance funds
• investment portfolios and other parties active in capital markets

Dzięki międzynarodowemu zasięgowi oraz doświadczonemu zespołowi pomagamy Klientom w wycenie, księgowości oraz 
raportowaniu aktywów inwestycyjnych:

• otwartych i zamkniętych funduszy inwestycyjnych
• funduszy ubezpieczeniowych typu unit-linked
• portfeli inwestycyjnych i innych podmiotów na rynkach kapitałowych

Adam Chabior
Managing Director – Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A.
adam.chabior@vistra.com
Tel +48 22 542 58 77
www.vistra.com
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Dom maklerski Q Securities S.A. po-
wstał w 2012 roku. Jesteśmy insty-
tucją finansową nadzorowaną przez 
Komisję Nadzoru Finansowego oraz 
członkiem Giełdy Papierów Wartościo-
wych w Warszawie. Pełnimy funkcję 
depozytariusza dla ponad 100 fun-
duszy inwestycyjnych. Pozyskujemy 
skutecznie kapitał dla przedsiębiorstw, 
organizując i plasując emisje obligacji 
wśród inwestorów instytucjonalnych. 
Jesteśmy Autoryzowanym Doradcą 
rynku obligacji Catalyst. Aktywnie 
sprzedajemy wyselekcjonowane fun-
dusze inwestycyjne, współpracując 
w tym zakresie z naszymi agentami 
firmy inwestycyjnej. Świadczymy tak-
że szeroki wachlarz usług brokerskich, 
przeprowadzając transakcje sprzedaży 
papierów wartościowych, wykonując 
czynności depozytowe i ewidencyjne 
oraz obsługując publiczne wezwania 
na akcje na GPW.

MARLENA DEMIAŃSKA-PLEWA 
Dyrektor Departamentu 

Depozytariusz Q Securities

Artykuł ma na celu  
przybliżenie obowiązków  

i uprawnień depozy-
tariusza oraz zastano-

wienie się nad możli-
wościami kontroli przez 
depozytariuszy wyceny 
aktywów w Niestanda-
ryzowanych Sekuryty-
zacyjnych Funduszach 

Inwestycyjnych Za-
mkniętych (NS FIZ).

ROLA I OBOWIĄZKI DEPOZYTARIUSZA  
– JAK KONTROLOWAĆ FUNDUSZE SEKURYTYZACYJNE (NSFIZ)  

– REFLEKSJA PO OSTATNICH ZAWIROWANIACH NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH.

Marlena Demiańska-Plewa 

Depozytariusz, zgodnie z przepisami usta-
wy z dnia 27 maja 2004 r o funduszach in-
westycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnym (tj. Dz. U z 2016 
r. poz. 1896 ze zm.) jest instytucją niezależ-
ną od zarządzającego funduszami i odpo-
wiada za zapewnienie poprawności działa-
nia funduszu zgodnie z przepisami prawa 
oraz jego statutem. Szczegółowe obowiązki 
depozytariusza funduszu inwestycyjne-
go w tym zakresie określa Art. 72. Ustawy.  
Ponadto obowiązki depozytariusza zostały 
uregulowane w przepisach Rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) nr 231/2013 
z dnia 19 grudnia 2012 r. oraz przepisach 
rozporządzenia z dnia 24.12.2007 r. w spra-
wie szczególnych zasad rachunkowości 
funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 
249, poz. 1859 ze zm.)

Niestandaryzowane sekurytyzacyjne fun-
dusze inwestycyjne mogą lokować środki 
pieniężne zebrane w drodze niepublicz-
nego proponowania nabycia certyfikatów 
inwestycyjnych wyłącznie w określone 
w statucie aktywa. Stanowią je wierzytel-
ności, prawa do świadczeń z tytułu wie-
rzytelności, papiery wartościowe, instru-
menty rynku pieniężnego oraz inne prawa 
majątkowe.
Zgodnie z przywołanym wcześniej art. 72 
ustawy w ust.1 pkt. 7 depozytariusz jest 
zobowiązany zapewnić,  aby wartość ak-
tywów netto funduszu inwestycyjnego 
oraz wartość aktywów netto przypadają-
cych na jednostkę uczestnictwa lub certy-
fikat inwestycyjny była obliczana zgodnie 
z przepisami prawa i statutem funduszu 
inwestycyjnego. O ile nie ulega wątpliwo-
ści, że w zakresie realizacji powyższego 
obowiązku depozytariusz powinien  do-
łożyć najwyższej staranności w kontroli 
i ocenie kwestii związanych z procesami 
wyceny, o tyle jednoznaczne określenie 
sposobu wykonania przedmiotowego 
obowiązku nasuwa istotne problemy. 
Z jednej strony przepisy rozporządzenia 
europejskiego jednoznacznie wskazują, 
iż obowiązki depozytariusza mają cha-
rakter kontrolno-nadzorczy i polegają 
na sprawdzeniu, czy procedury wyceny 
zostały ustanowione i są stosowane, jak 
też zewnętrzny podmiot wyceniający wy-
znaczony przez AFI został wyznaczony 
zgodnie z art. 19 dyrektywy ZAFI. Z drugiej, 
praktyka rynkowa polegała na potwier-
dzaniu każdej oficjalnej wyceny funduszu, 
co w konsekwencji oznaczało, iż depozy-
tariusz „na drugą rękę” prowadził księgi 
rachunkowe funduszu i niezależnie od 
TFI wyceniał aktywa. Ponadto, § 30 ust. 1 
Rozporządzenia w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości funduszy inwesty-
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cyjnych nakłada na towarzystwa obowią-
zek  uzgadniania z depozytariuszem modeli 
i metod wyceny składników lokat funduszu. 
W kontekście przedmiotu niniejszego arty-
kułu, czyli weryfikacji wyceny funduszy se-
kurytyzacyjnych, zasygnalizowane powyżej 
rozbieżności w zakresie przepisów prawa, 
podejścia regulatora i praktyki rynkowej, 
z pewnością nie ułatwiają i tak trudnego 
wykonywania funkcji depozytariusza.

Pełniąc funkcję depozytariusza, należy więc 
mieć konserwatywne podejście do ryzyka. 
Po ostatnich doniesieniach prasowych doty-
czących działań niektórych TFI oraz jednego 
z podmiotów, który pełnił funkcję zarządza-
jącego wierzytelnościami sekurytyzowany-
mi na podstawie licencji uzyskanej od KNF, 
nasuwa się pytanie, czy same przepisy wy-
starczą. Podmioty kontrolujące i sprawu-
jące nadzór powinny być jeszcze bardziej 
ostrożne i dokładać jeszcze większej sta-
ranności przy świadczeniu usług na rzecz 
NS FIZ . Co to oznacza i jakie kroki można 
podjąć w celu  weryfikacji prawidłowości 
i rzetelności wycen pakietów wierzytelności 

dokonywanych przez zewnętrzne podmioty 
wyceniające? W opinii autora tego artykułu, 
szczególną uwagę należy zwrócić na pra-
widłowość i zgodność danych źródłowych 
i bieżących, na podstawie których oszaco-
wano przyszłe przepływy pieniężne (rzetel-
ność poszczególnych raportów, prawidłową 
stopę dyskonta, odwołania i zastosowanie 
metod  zgodnych z procedurą  i metodologią 
wyceny, ujęcie wszystkich zdarzeń do dnia 
odcięcia przed dniem wyceny). Ponadto, 
na wartość godziwą pakietów wierzytelno-
ści istotny wpływ mają planowane i ujmo-
wane w modelach wycen koszty operacyj-
ne, bezpośrednio związane z dochodzeniem 
należności. Weryfikacja prawidłowości i za-
sadności ujęcia tych kosztów oraz pozyska-
nie kompletu dokumentacji wydają się być 
niezbędne w procesie kontroli i nadzoru. De-
pozytariusz nie może bezkrytycznie przyj-
mować przedstawionej mu wyceny portfeli 
wierzytelności, w szczególności powinien 
z uwagą zanalizować, czy założenia przyjęte 
przez podmiot wyceniający są prawidłowe, 
zgodne z zasadami sztuki i znajdują oparcie 
w przedstawionej dokumentacji.

Zwiększona staranność przy obsłudze NS 
FIZ to strategiczny wybór  i zmiana po-
dejścia do  oceny ryzyka przy obsłudze 
tego typu funduszy.  Działając w interesie 
uczestników funduszy, depozytariusze 
powinni wymagać od kontrahentów oraz 
podmiotów wyceniających  realizacji pro-
cesów w najwyższym standardzie, przy 
zachowaniu szeregu punktów kontrolnych, 
aby mieć pewność, że podmioty wyce-
niające są niezależne i wyspecjalizowane, 
mają możliwość oszacowania przepływów  
pieniężnych, a dane wsadowe w mode-
lach są uzupełniane zgodnie ze stanem  
faktycznym i przyjętą metodologią. 

Na pytanie, czy zaspokoi to oczekiwania 
regulatora co do realizacji obowiązku de-
pozytariusza w zakresie weryfikacji wyce-
ny, autor niniejszego artykułu nie znajduje 
odpowiedzi, natomiast z pewnością, jak 
pokazały ostatnie wydarzenia rynkowe,  
depozytariusze mają przestrzeń do popra-
wiania jakości wykonywanej przez siebie 
funkcji w tym obszarze.

100
Zaufało nam już ponad

D e p o z y t a r i u s z  /  D e p o s i t a r y

we have been trusted by over

investment funds

funduszy inwestycyjnych 
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Z pewną taką niepewnością…
Gdy powstaje ten tekst, PPK pozosta-

je w sferze niepewności. Kolejne odsłony 
ustawy różnią się od siebie w szczegółach, 

które jednak przekładają się na różnice 
w ostatecznych procesach obsługowych. 
Niezależnie od tej niepewności, rynkowi 

gracze przygotowują się do rewolucji.

NIE MA TAKICH PROCE-
SÓW, KTÓRYCH AT BY NIE 
OBSŁUŻYŁ

Z punktu widzenia agenta transferowe-
go, który ma w swoim portfelu klientów 
podmioty oferujące programy emerytalne 
i oszczędnościowe, OFE oraz UFK, nie ma 
w obsłudze Planów nic, czego nie robiliby-
śmy obecnie.

Obsługując PPE i pokrewne produkty, agent 
transferowy mierzy się z kwestią skumulo-
wanego zapisu uczestników w momencie 
startu programu i późniejszej comiesięcznej 
obsługi składek. W odniesieniu do wszyst-
kich rozwiązań trzeciofilarowych pilnu-
je obwarowań dotyczących wycofywania 
środków i obsługuje szczególne rodzaje 
odkupienia jednostek uczestnictwa, w tym 

Rozpoczynała karierę na rynku 
funduszy, gdy Pekao FS wkraczało 
właśnie w erę wirtualizacji. Biurem 
kieruje od blisko 4 lat – w tym cza-
sie łączna liczba obsługiwanych 
przez Pekao FS rejestrów i rachun-
ków podwoiła się.

EMILIA  GRZESZCZUK
Dyrektor Biura Rozwoju  

Biznesu Pekao FS

wypłaty transferowe i zwroty. Przy obsłu-
dze OFE współpracuje z ZUS-em. Raportuje 
zgodnie z wymogami: organom nadzoru, 
uprawnionym instytucjom i zarządzające-
mu. Stale realizuje również wszelkie rodzaje 
dyspozycji indywidualnych klientów, skła-
danych online, czy też z udziałem pośre- 
dnika: dystrybutora lub pracodawcy.

NOWY UCZESTNIK RYNKU

W istniejących obecnie produktach zarówno 
zarządzający, jak i agent transferowy, mają 
do czynienia z mniej lub bardziej świado-
mym uczestnikiem rynku. Jeśli pracodaw-
ca, to taki, który dobrowolnie założył pro-
gram dla swoich pracowników, angażując 
w to własne siły. Jeśli klient indywidualny, 
to świadomy na tyle, by samodzielnie nabyć 
jednostki lub doinformowany przez dystry-
butora. Jeśli uczestnik OFE, to ze składką 
przefiltrowaną przez ZUS.

W PPK z nie najłatwiejszym tematem in-
westycji zetknięci są wszyscy ci, którzy 
dotychczas nie mieli woli się z nim ze-
tknąć. Pracodawcy, którzy będą zmuszeni 
zawrzeć umowy w imieniu swoich pra-
cowników i przekazywać dla nich skład-
ki. Uczestnicy, którzy jeśli nie zadeklarują 
inaczej, będą po raz pierwszy inwestować 
pieniądze. Wszystko to bez dodatkowego 
filtra w postaci pośredniczącej instytucji: 
ustawa odciążając pracodawców, stawia 
uczestnika wprost na rynku finansowym, 
zakładając samoobsługę. Rola asystenta 
oszczędzającego przypada zarządzające-
mu, który naturalnie wykonuje ją rękami 
swojego agenta transferowego. AT spełni 
funkcję analogiczną do ZUS, odpowiada-
jąc na potrzeby pracodawcy i pracownika  
w zakresie obsługi składek.

WYZWANIA SKALOWANIA 
- BEZPIECZNE PPK

Emilia Grzeszczuk
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Pierwszy na polskim rynku, utworzony w 1992 r. agent transferowy. 
Oferujemy kompleksową obsługę podmiotom rynku finansowego, tworząc bezpieczne, sprawne i ela-
styczne usługi w zakresie prowadzenia rejestrów funduszy inwestycyjnych, emerytalnych oraz produk-
tów ubezpieczeniowych. Naszym dążeniem jest tworzenie idealnego agenta transferowego (w oczach 
naszych klientów już spełniamy jego definicję w 96%).  

Jakkolwiek szeroko zakrojone będą kampa-
nie informacyjne, z agentem transferowym 
zetknie się cała rzesza nowych podmiotów, 
część z nich a priori niechętnych rynkom fi-
nansowym.

SKALA. JAK BYĆ GOTOWYM 
NA WSZYSTKO? 

Przy założeniu utrzymania niskich kosz-
tów PPK, podmioty rynkowe nie mogą  
pozwolić sobie na nieograniczoną rozbu- 
dowę zaplecza.

W codziennej działalności AT również mierzy 
się z okresowymi zwyżkami ruchu, zarówno 
w zakresie kontaktów ze strony uczestni-
ków, jak i liczby transakcji. Systemy i ludzie 
muszą być na to przygotowani. Warunki 
SLA są wyśrubowane i fakt większego ob-
ciążenia musi być właściwie skalkulowa-
ny. Podobnie będzie w odniesieniu do PPK, 
inna będzie jednak skala, zarówno operacji, 
jak i kontaktów.

Jak zagwarantować z jednej strony odpo-
wiednią wydajność i skalowalność syste-
mu przechowywania informacji, zapewnić 
niezakłócony dostęp do danych użytkow-
nikom operacyjnym, a jednocześnie móc 
w krótkim czasie oferować nowe śro-
dowiska robocze, w przypadku skoko-
wo rosnących potrzeb? Jak przefiltrować 
łatwiejsze, powtarzalne problemy, by ogra-
niczyć zasoby niezbędne do obsługi PPK?

WIRTUALIZACJA

Naszym sprzymierzeńcem w sprostaniu  
tym wyzwaniom jest wirtualizacja. Tech-
nologie VMware, w które zainwestowali-
śmy już  w 2004 r. jako pierwsi na polskim  
rynku finansowym, podnoszą produktyw-
ność zarówno działu IT, jak i całej firmy. 
Obecnie wirtualizacja obejmuje niemal  
w pełni infrastrukturę i systemy infor-
matyczne Pekao FS, a nad jej działaniem  
i rozwojem czuwają światowej klasy  
specjaliści. Długoletnia relacja z dostaw- 
cami zapewnia nam łatwiejszy dostęp  
do najnowszych wersji i najnowocześ- 
niejszych rozwiązań.

Wirtualizacja, poprzez oderwanie aplikacji 
i systemów operacyjnych od ich fizycznej, 
sprzętowej warstwy przyspiesza działanie 
całego środowiska IT. Wirtualne deskto-
py pozwalają na uproszczenie zarządzania 
systemami oraz scentralizowaną kontro-
lę, dając użytkownikom swobodę pracy 
z dowolnej lokalizacji. Szybciej uruchamia-
my nowe systemy i środowiska projektowe, 
w efekcie szybciej dostarczamy klientom 
gotowe usługi. Dodatkowo oprogramo-
wanie sprawdza, czy tworzone aplikacje 
uruchomią się na różnych systemach bez 
żadnych konfliktów. Skraca się czas nie-
planowanych przestojów i reakcji na zaist-
niałe problemy. Wzmacniamy najsłabszy  
element systemów zabezpieczeń, pod-
wyższając bezpieczeństwo działań użyt-
kowników: stacja dotknięta jakimkolwiek  
zagrożeniem w ciągu kilku sekund może 
zostać odcięta. Użytkownik, bez utraty 

wyników pracy czy też czasu na rozruch 
systemów, może praktycznie natychmiast 
kontynuować działania na innej wirtualnej 
maszynie. Dzięki wydajności i skalowalno-
ści rozwiązań wirtualnych nie mamy obaw 
o przestrzeń do przechowywania danych.

Dalszym kierunkiem rozwoju jest pełna 
automatyzacja działań systemowych - za-
równo w kontekście tworzenia nowych 
środowisk, jak procesów naprawczych po 
wystąpieniu awarii. Automatyzacja proce-
sów odciąża dział IT, natomiast rozwiązania 
z zakresu robotyki pozwalają na przyspie-
szenie obsługi i zdjęcie części obciążenia 
związanego z obsługą klientów z działów 
operacyjnych i Contact Center, minimalizując 
przy okazji ryzyka związane z wystąpieniem 
błędów ludzkich podczas manualnej obsługi 
zleceń i zapytań.

SZYBKO I BEZPIECZNIE

Na drodze, prędkość i bezpieczeństwo nie 
idą w parze. Inaczej jest w świecie usług fi-
nansowych, gdzie oczekiwania wobec szyb-
kości wdrażania rozwiązań, jak i wobec po-
ziomów bezpieczeństwa są równie wysokie. 
Być może, gdy czytacie Państwo te słowa, 
wszystko jest już jasne i ostateczne regula-
cje dotyczące PPK są znane, a może Plany 
nadal są niewiadomą. Niezależnie jednak 
od daty startu i ostatecznego kształtu, sta-
łe pozostaje oczekiwanie klientów agenta 
transferowego: by usługa była bezpiecz-
na zarówno pod względem jakościowym,  
jak i ilościowym. 
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Do dnia 25 maja 2018 roku 
wszystkie podmioty, które  

w ramach prowadzonej przez  
siebie działalności przetwa- 

rzają dane osobowe osób  
fizycznych zobowiązane były  

do wdrożenia przepisów  
Ogólnego Rozporządzenia 

 o Ochronie Danych („RODO”, 
 „Rozporządzenie”). 

Specjalizuje się w prawie rynku kapi-
tałowego, ze szczególnym uwzglę- 
dnieniem zagadnień związanych 
z działalnością towarzystw fun-
duszy inwestycyjnych. Ponadto 
jest ekspertem w zakresie ochro-
ny danych osobowych. Ewelina 
doświadczenie zawodowe zdoby-
wała jako in-house lawyer w to-
warzystwie funduszy inwestycyj-
nych. Zajmowała się tam zarówno 
bieżącą obsługą prawną funduszy 
zarządzanych przez towarzystwo, 
jak również obsługą korporacyjną 
i regulacyjną towarzystwa jako 
spółki akcyjnej i podmiotu nadzo-
rowanego oraz współpracą inny-
mi departamentami spółki. Tytuł  
magistra uzyskała na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersy- 
tetu Łódzkiego.

EWELINA DĄBROWSKA

Powyższy obowiązek dotyczył również  
towarzystw funduszy inwestycyjnych („TFI”, 
„Towarzystwo”), które w ramach prowa-
dzonej działalności przetwarzają m.in. dane 
osobowe uczestników funduszy, którymi 
zarządzają, swoich pracowników, a także 
pracowników swoich kontrahentów. Każde 
TFI , jako administrator danych, odpowie-
dzialne jest więc za wdrożenie odpowied-
nich procedur oraz zabezpieczeń w celu 
zapewnienia właściwego poziomu ochro-
ny przetwarzanych danych osobowych.  
Towarzystwa musiały dokonać szczegóło-
wej analizy posiadanej dokumentacji pod 
kątem jej zgodności z RODO. Wprowadze-
nia zmian wymagała zarówno dokumen-
tacja funduszy inwestycyjnych zarządza-
nych przez TFI, dokumenty, regulaminy 
i procedury wewnętrzne, jak również umo-
wy zawarte z podmiotami zewnętrznymi, 
na podstawie których może dochodzić  
do powierzenia przetwarzania danych 
osobowych lub ich udostępnienia drugiej  
stronie umowy.

W celu dostosowania do wymogów Roz-
porządzenia dokumentacji funduszowej,  
konieczne było dodanie odpowiednich 
klauzul informacyjnych do formularzy  
zleceń oraz prospektów informacyjnych 
funduszy inwestycyjnych otwartych.  
Zgodnie, bowiem z art. 13 RODO admi-
nistrator danych osobowych zobowiąza-
ny jest spełnić obowiązek informacyjny  
względem osoby, której dane osobowe  
pozyskuje.  Przedmiotowe klauzule powinny 
zawierać m.in. dane kontaktowe Towarzy-
stwa i funduszu oraz informacje o upraw-
nieniach przysługujących uczestnikom 
funduszy, w związku z przetwarzaniem ich 
danych osobowych. 

PODSUMOWANIE WDROŻEŃ REGULACJI 
RODO W DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTW 

FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Ewelina Dąbrowska



Zgodnie z przepisami Rozporządzenia, 
obowiązkiem niektórych administratorów 
i podmiotów przetwarzających jest powo-
łanie Inspektora ochrony danych. Obo-
wiązek ten dotyczy wszystkich organów 
i podmiotów publicznych (niezależnie od za-
kresu przetwarzanych danych), jak również  
podmiotów, których główna działalność 
polega na operacjach przetwarzania, które 
ze względu na swój charakter, zakres lub cel 
wymagają regularnego i systematycznego 
monitorowania osób, których dane dotyczą, 
na dużą skalę lub jeżeli działalność podmio-
tu przetwarzającego polega na przetwa-
rzaniu na dużą skalę szczególnych kate-
gorii danych osobowych. Chociaż brak jest  
podstaw regulacyjnych i formalnoprawnych 
do uznania, by operacje przetwarzania  
danych, które ze względu na swój charak-
ter, zakres lub cele wymagają regularnego 
i systematycznego monitorowania osób, 
na duża skalę – stanowiły główną działal-
ności towarzystw funduszy inwestycyjnych, 
a zatem nie istnieje bezwzględny obowiązek 
wyznaczenia przez nie Inspektora ochrony 
danych, to znaczna większość Towarzystw, 
działających na rynku polskim, zdecydowała 
się skorzystać z możliwości jego dobrowol-
nego powołania.

Poza dostosowaniem dokumentacji do 
przepisów Rozporządzenia, działaniem 
pożądanym było przeprowadzenie przez 
Towarzystwa szczegółowej analizy stoso-
wanych przez nie środków technicznych 
i organizacyjnych, pod kątem ich zgodności 
z  przepisami RODO. W tym celu szczegól-
nie pomocne było skorzystanie z pomocy 
specjalisty do spraw IT, gdyż stosowanie 
skutecznych zabezpieczeń technicznych 
i systemowych, gwarantujących bezpie-
czeństwo przetwarzanych danych, jest  
jednym z najważniejszych obowiązków ad-
ministratorów danych osobowych, którymi 
są Towarzystwa.

Towarzystwa winny dokonać  także prze-
glądu wewnętrznych procedur i regulami-
nów z zakresu ochrony danych osobowych  
takich jak m.in. polityka bezpieczeństwa da-
nych osobowych w celu dostosowania ich  
do zasad wynikających z RODO.  Do ww. 
procedur należało wprowadzić niezbędne 
zmiany lub też zastąpić je nowymi doku-
mentami zgodnymi z wymogami Rozporzą-
dzenia. Nowym dokumentem wewnętrz-
nym, który TFI, jako administratorzy danych 
osobowych, zobowiązani są sporządzić 
i prowadzić jest –  rejestr czynności prze-
twarzania danych, zgodny z wytycznymi 
zawartymi w art. 30 ust. 1 Rozporządze-
nia. W przedmiotowym rejestrze znajdują 
się m.in. dane kontaktowe administratora  
danych, cele przetwarzania danych, opis 
kategorii osób, których dane dotyczą oraz 
planowany termin usunięcia danych. Wzór 
takiego rejestru został przygotowany 
przez Urząd Ochrony Danych Osobowych 
i udostępniony na jego stronie internetowej.  
Ponadto, Towarzystwa zobowiązane były 
udzielić swoim pracownikom, mającym  
dostęp do danych osobowych, odpowied-
nich upoważnień oraz opracować i prowa-
dzić ewidencję osób upoważnionych. 

W związku z nowymi wymogami wynika-
jącymi z Rozporządzenia Towarzystwa  po-
winny również dokonać weryfikacji umów 
z podmiotami zewnętrznymi, na podstawie 
których dochodzi do powierzenia przetwa-
rzania danych np. umów dystrybucyjnych, 
czy umowy z agentem transferowym. 
W celu właściwego, zgodnego z przepi-
sami RODO uregulowania przetwarzania  
danych osobowych pomiędzy Towarzystwem 
a drugą stroną umowy, wprowadzano  
zmiany do poszczególnych umów bądź  
zawierano odrębne umowy o powierzenie 
przetwarzanie danych osobowych zawie-
rające odpowiednie postanowienia zgodne 
z regulacjami RODO.

Jak widać dostosowanie działalności To-
warzystw do przepisów Rozporządzania 
wymagało sporego nakładu pracy. Sama 
identyfikacja obszarów działalności wy-
magających wprowadzenia stosowanych 
zmian jest zarówno pracochłonna, jako 
i czasochłonna. Niezbędne było nie tylko 
wprowadzenia zmian w istniejącej doku- 
mentacji, ale również opracowanie nowej, 
wymaganej na gruncie przepisów RODO. 
Co więcej, bardzo ważnym aspektem 
była weryfikacja posiadanych przez To-
warzystwa technicznych i systemowych 
zabezpieczeń, których przystosowanie  
do nowych wymogów było niejednokrot-
nie o wiele trudniejsze i bardziej kosztowne  
niż dostosowanie samej dokumentacji.
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Specjalizuje się w prawie rynku 
kapitałowego, ze szczególnym 
uwzględnieniem prawa funduszy 
inwestycyjnych. Posiada wielo-
letnie doświadczenie w świad-
czeniu pomocy prawnej na rzecz 
podmiotów rynku kapitałowego, 
w tym towarzystw funduszy in-
westycyjnych oraz firm inwesty-
cyjnych, m.in. w zakresie bieżącej 
obsługi prawnej, obsługi trans-
akcji, opracowywania projektów 
statutów i innych aktów regulują-
cych działalność tych podmiotów. 
Absolwent Kolegium Prawa oraz 
Kolegium Zarządzania i Finansów 
Akademii im. Leona Koźmińskiego 
w Warszawie.  Jest radcą prawnym, 
 członkiem Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Warszawie.

JAKUB JAGIELSKI
Radca prawny

Jakub Jagielski

DYSTRYBUCJA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA 
 I CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH  

W REŻIMIE MIFID II 

21 października 2018 r.  
upływa termin na dostoso-

wanie działalności  
przez dystrybutorów  
do przepisów imple- 

mentujących do polskiego  
porządku prawnego  
Dyrektywę MIFID II.

Nie można natomiast pominąć faktu, że część 
nowych regulacji, wchodzących w skład  
pakietu regulacyjnego MIFID II, obowiązu-
je już od 3 stycznia 2018 r. – w tym dniu 
weszło w życie stosowane bezpośrednio 
europejskie Rozporządzenie 2017/565, 
które szczegółowo określa zasady prowa-
dzenia działalności maklerskiej przez firmy 
inwestycyjne, w tym również w zakresie 
dystrybucji jednostek uczestnictwa i certy-
fikatów inwestycyjnych. Począwszy od 21 
października 2018 r., dystrybutorzy będą 
związani pełnym pakietem MIFID II i można 
powiedzieć, że od tego momentu ujrzymy 
praktyczne zastosowanie nowych instytucji 
wprowadzonych Dyrektywą MIFID II.

Zakres zmian, mających wpływ na dystry-
bucję funduszy inwestycyjnych, jest uza-
leżniony od kategorii dystrybuowanego 
instrumentu (jednostki uczestnictwa lub 
certyfikaty inwestycyjne), jak również rodza-
ju dystrybutora, za którego pośrednictwem 
dochodzi do nabycia tego instrumentu, tj.:

1 | firmy inwestycyjnej, banku wykonujące-
go działalność, o której mowa w art. 70 
ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi;

2 | dystrybutora, o którym mowa w art. 32 
ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyj-
nych i zarządzaniu alternatywnymi fun-
duszami inwestycyjnymi („UFIZAFI”);

3 | towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Pakiet regulacyjny MIFID II zastępuje imple-
mentowaną 10 lat temu Dyrektywę MIFID I. 
Niezmieniony pozostaje w dalszym ciągu 
podstawowy cel obydwu regulacji, jakim jest 
zapewnienie ochrony klientom, korzystają-
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cym z usług oferowanych przez instytucje 
finansowe, w tym także osobom inwestu-
jącym w fundusze inwestycyjne. Unijny 
ustawodawca, widząc potrzebę wzmoc-
nienia pozycji klienta względem instytucji 
finansowych, wprowadza, przy pomocy Dy-
rektywy MIFID II, szereg nowych rozwiązań  
w tym zakresie.

INWESTOR FIZ KLIENTEM 
FIRMY INWESTYCYJNEJ

Dotychczas inwestor, składający zapis na 
certyfikaty inwestycyjne, nie musiał być 
klientem firmy inwestycyjnej oferującej dany 
fundusz inwestycyjny zamknięty. Dystrybu-
cja funduszu mogła odbywać się wyłącznie 
w ramach usługi oferowania instrumentów 
finansowych, świadczonej na rzecz TFI lub 
funduszu. W efekcie, taki inwestor nie był 
objęty ochroną, zaś obowiązki firmy inwe-
stycyjnej mogły ograniczyć się de facto do 
skierowania do inwestora propozycji naby-
cia i przyjęcia zapisu. Nowa definicja usługi 
maklerskiej przyjmowania i przekazywa-
nia zleceń nabycia lub zbycia instrumen-
tów finansowych, a także wprowadzenie 
przepisów przejściowych, ograniczających 
możliwość świadczenia usługi oferowania 
instrumentów finansowych bez jednocze-
snego świadczenia usługi przyjmowania 
i przekazywania zleceń na rzecz inwestora, 
zmieniają dotychczasowy model dystry-
bucji certyfikatów inwestycyjnych. Firma 
inwestycyjna, przed przyjęciem zapisu na 
certyfikaty inwestycyjne, jest zobowiązana 
zawrzeć z inwestorem umowę o świadcze-
nie usług maklerskich. Związanie inwestora 
relacją umowną rodzi natomiast po stronie 
firmy inwestycyjnej szereg obowiązków in-
formacyjnych i raportowych, wynikających 
zarówno z dotychczasowych przepisów, jak 
i nowych regulacji w ramach MIFID II.

NAGRYWANIE ROZMÓW

Obowiązek nagrywania rozmów telefonicz-
nych i zapisywania korespondencji elektro-
nicznej stanowi całkowite novum w proce-
sie dystrybucji funduszy inwestycyjnych. 
Firmy inwestycyjne będą musiały nie tylko 
rejestrować, przechowywać i archiwizować 
dokumenty, nagrania oraz inne nośniki in-
formacji, sporządzane lub otrzymywane 
w związku ze świadczonymi usługami ma-
klerskimi, ale także sporządzać na trwałym 
nośniku protokoły, notatki lub nagrania 
z rozmów przeprowadzonych w bezpo-
średniej obecności klienta, lub potencjal-
nego klienta. Obowiązek dokumentowania 
lub nagrywania bezpośrednich rozmów 
z inwestorami będzie miał niewątpliwie 
istotny wpływ na sposób komunikowania 
się pracowników dystrybutora z osobami 
zainteresowanymi inwestycją w fundusze 
inwestycyjne. Nierozstrzygnięte pozosta-
je natomiast, czy obowiązek nagrywania 
rozmów telefonicznych i zapisywania ko-
respondencji będzie dotyczył w takim sa-
mym stopniu pracowników agentów firmy 
inwestycyjnej, współpracujących z firmami 
inwestycyjnym w procesie dystrybucji fun-
duszy inwestycyjnych.

ZARZĄDZANIE PRODUKTAMI

Wdrożenie zasad zarządzania produktami 
ma na celu zapewnienie, aby instrumenty 
finansowe, oferowane przez firmę inwesty-
cyjną, były adresowane do odpowiedniej dla 
tych instrumentów grupy nabywców. Fir-
ma inwestycyjna jest zobowiązana określić 
grupę docelową, czyli grupę nabywców na 
przykład jednostek uczestnictwa lub certy-
fikatów inwestycyjnych, z których potrze-
bami, cechami lub celami ten instrument 
finansowy jest zgodny, a także odpowiednią 
dla tej grupy docelowej strategię dystrybu-
cji. Przy określaniu grupy docelowej firma 
inwestycyjna powinna brać pod uwagę kry-
teria obejmujące co najmniej: 

1 | rodzaj klientów, do których dany pro-
dukt jest skierowany,

2 | wiedzę i doświadczenie w odniesieniu 
do rodzaju danego instrumentu finan-
sowego,

3 | sytuację finansową klienta docelowego,

4 | tolerancję ryzyka, oraz zgodności  
wskaźnika zysku do ryzyka związanego  
z instrumentem finansowym oraz za- 
kładanej stopy zwrotu z grupą docelową,

5 |  cele inwestycyjne i potrzeby inwestycyj-
ne klientów.

Choć przepisy regulujące zasady zarządzania 
produktami są skierowane do firm inwesty-
cyjnych, wydaje się, że towarzystwa fundu-
szy inwestycyjnych nie unikną zaangażo-
wania w ten proces. Firmy inwestycyjne są 
zobowiązane bowiem do uzyskania od pod-
miotu emitującego instrument finansowy 
odpowiednich informacji, umożliwiających 
zrozumienie cech tego instrumentu finan-
sowego oraz określonej grupy docelowej. 
Proces zarządzania produktami przez firmę 
inwestycyjną nie ogranicza się jedynie do 
określenia grup docelowych i strategii dys-
trybucji. W jego ramach firma inwestycyjna 
powinna m.in. przeprowadzić szczegółową 
analizę cech swojej bazy potencjalnych i ist-
niejących klientów, dokonywać regularnych 
przeglądów oferowanych instrumentów fi-
nansowych, a także zaangażować w proces 
zarządzania produktami radę nadzorczą. 

INFORMOWANIE O KOSZ-
TACH

Firmy inwestycyjne już na gruncie dotych-
czas obowiązujących przepisów były zobo-
wiązane do szczegółowego informowania 
klientów o kosztach i opłatach związanych 
ze świadczoną usługą maklerską. MIFID II 
poszerza zakres przekazywanych informacji 
i zobowiązuje firmy inwestycyjne do ujaw-
niania kosztów i opłat bezpośrednio zwią-
zanych z oferowanym instrumentem finan-
sowym, w tym także dotyczących płatności 
uiszczanych przez osoby trzecie w związku 
z usługą maklerską świadczoną na rzecz 
klienta. W efekcie inwestor nabywający jed-
nostki uczestnictwa lub składający zapis na 
certyfikaty inwestycyjne, przed podjęciem 
decyzji inwestycyjnej, otrzyma dokładną in-
formację o udziale dystrybutora w wynagro-
dzeniu za zarządzanie funduszem lub innych 
świadczeniach otrzymywanych od TFI. 
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DYSTRYBUTORZY JEDNO-
STEK UCZESTNICTWA

Zmiany w przepisach implementujących 
MIFID II nie pomijają również dystrybuto-
rów, działających w oparciu o art. 32 ust. 
2 UFIZAFI, którzy będą musieli zmierzyć 
się z nowymi regulacjami, warunkującymi 
otrzymywanie tzw. zachęt, a także nową 
formułą pobierania opłaty manipulacyjnej 
z tytułu zbycia lub odkupienia jednostek 
uczestnictwa. Zgodnie z nowymi prze-
pisami, statut funduszu inwestycyjnego 
otwartego powinien określać kategorie 
jednostek uczestnictwa zbywanych przez 
fundusz bezpośrednio oraz zbywanych 
za pośrednictwem dystrybutorów. Z kolei 
opłaty manipulacyjne, pobierane dotych-
czas przez TFI, będą należne dystrybuto-
rowi bezpośrednio od uczestnika funduszu 
inwestycyjnego. Nowe regulacje dotyczące 
zachęt nakładają obowiązek przekazywania 
TFI dokumentów wskazujących czynno-
ści mające na celu poprawę jakości usługi 
świadczonej na rzecz uczestników fundu-
szu. TFI  muszą natomiast, na podstawie 
przekazanych dokumentów, zweryfikować 
i potwierdzić zasadność wypłaty wynagro-
dzenia na rzecz dystrybutora. Określenie 
katalogu czynności poprawiających jakość 
świadczenia usług, który zostanie zaapro-
bowany przez Komisję Nadzoru Finansowe-
go, stanowi obecnie największe wyzwanie 
środowiska funduszy inwestycyjnych w za-
kresie regulacji dotyczących zachęt. Spor-
ne pozostaje również, czy wynagrodzenie  
wypłacane dystrybutorowi może przewyż-
szać wysokość kosztów poniesionych przez 
dystrybutora na poprawę jakości usługi.

Podsumowując, można spodziewać się,  
że implementacja Dyrektywy MIFID II  
wywrze istotny wpływ na sposób prowa-
dzenia dystrybucji jednostek uczestnic-
twa i certyfikatów inwestycyjnych. Więk-
szość nowych obowiązków jest skierowana  
do firm inwestycyjnych, co nie powinno 
dziwić, bowiem Dyrektywa MIFID II regu-
luje prowadzenie działalności maklerskiej. 
Ochrona inwestora nabywającego jednost-
ki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne 
za pośrednictwem dystrybutorów ulegnie 
z pewnością wzmocnieniu. Należy jednak 
zauważyć, że w dalszym ciągu nie wszy-
scy inwestorzy będą korzystać z ochrony 
w równym stopniu. Przepisy implementują-
ce Dyrektywę MIFID II nie mają zastosowa-
nia do TFI, zatem w przypadku nabywania 
jednostek uczestnictwa lub certyfikatów  
inwestycyjnych bezpośrednio w TFI, towa-
rzystwa nie będą zobowiązane do stoso-
wania rozwiązań wynikających z MIFID II  
– podobnie jak miało to miejsce w przypad-
ku inwestorów składających zapis na certy-
fikaty inwestycyjne za pośrednictwem firmy 
inwestycyjnej w reżimie MIFID I.
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Piotr Żelek

KORZYSTANIE PRZEZ INSTYTUCJE  
OBOWIĄZANE Z  PODMIOTÓW TRZECICH

Przepisy nowej ustawy o przeciwdzia- 
łaniu praniu pieniędzy i finansowaniu  

terroryzmu, która weszła w życie 
w dniu 13 lipca 2018 r. (dalej: „Ustawa 

AML”), stanowią krajową implementację  
Dyrektywy „AML IV”1 . W stosunku  

do dotychczasowych rozwiązań  
w obszarze związanym z korzystaniem  

przez instytucje obowiązane z usług 
podmiotów trzecich w procesie  

stosowania środków bezpieczeństwa  
finansowego Ustawa AML  

wprowadza zmiany ewolucyjne  
oraz porządkujące. 

W PROCESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA 
FINANSOWEGO WOBEC KLIENTÓW

Z CZYICH USŁUG MOŻNA 
KORZYSTAĆ PRZY  
STOSOWANIU ŚRODKÓW 
BEZPIECZEŃSTWA  
FINANSOWEGO?

Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy AML  
– instytucja obowiązana2 może korzystać 
z usług podmiotu trzeciego przy stosowa-
niu środków bezpieczeństwa finansowego, 
o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1-3 
Ustawy AML.

Warunkiem korzystania z usług takich pod-
miotów jest zapewnienie przez instytucję 
obowiązaną, że podmiot trzeci, na żądanie 
instytucji obowiązanej, będzie przekazywał 
niezbędne informacje oraz dokumenty do-
tyczące zastosowanych środków bezpie-
czeństwa finansowego, w tym kopie doku-
mentów uzyskanych podczas stosowania 
tych środków bezpieczeństwa finansowego.

Podmiotem trzecim może być:

1 | instytucja obowiązana;

2 | podmiot z siedzibą w innym państwie 
lub organizacja członkowska, lub fede-
racja zrzeszająca taki podmiot, który na 
podstawie właściwych przepisów tego 
państwa z zakresu przeciwdziałania 
praniu pieniędzy i finansowaniu terro-
ryzmu jest obowiązany do stosowania 
środków bezpieczeństwa finansowego 
i przechowywania dokumentów i infor-
macji oraz podlega nadzorowi właści-
wych organów tego państwa w sposób 
odpowiadający wymogom wynikającym 
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z przepisów Unii Europejskiej z zakresu 
przeciwdziałania praniu pieniędzy i fi-
nansowaniu terroryzmu3.

Co do zasady instytucje obowiązane nie 
mogą natomiast korzystać z usług podmio-
tów trzecich z siedzibą w państwie trzecim 
wysokiego ryzyka. Listę takich państw okre-
ślono w aktach delegowanych do AML IV4. 

Zakaz ten nie dotyczy m.in. oddziałów insty-
tucji obowiązanych lub jednostek zależnych 
z większościowym udziałem podmiotów 
z siedzibą na terytorium państwa człon-
kowskiego Unii Europejskiej, jeżeli stosują 
procedury grupowe w zakresie przeciwdzia-
łania praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu, o których mowa w art. 51 ust. 
1 Ustawy AML.

Obowiązki, o których mowa w art. 34 ust. 1 
pkt 1-3 Ustawy mogą być również wykona-
ne przez inny podmiot wchodzący w skład 
tej samej grupy (w rozumieniu art. 2 ust. 2 
pkt 7 Ustawy AML), co instytucja obowią-
zana korzystająca z usług takiego podmio-
tu. W takim przypadku, przy założeniu, że 
zostaną spełnione warunki z art. 47 ust. 5 
Ustawy AML (m.in. wdrożenie procedury 
grupowej, zasad przechowywania doku-
mentów i informacji oraz podleganie przez 
podmiot z grupy właściwym organom pań-
stwa członkowskiego) instytucja obowią-
zana może uznać wspomniane obowiązki 
za wykonane przez podmiot wchodzący 
w skład tej samej grupy.   

ZAKRES ŚRODKÓW  
BEZPIECZEŃSTWA FINAN-
SOWEGO STOSOWANYCH 
PRZEZ PODMIOTY TRZECIE

Na podstawie art. 47 ust. 1 Ustawy AML 
instytucje obowiązane mogą korzystać 
z usług podmiotów trzecich przy stosowa-
niu następujących środków bezpieczeństwa 
finansowego:

1 | identyfikacji klienta oraz weryfikacji jego 
tożsamości;

2 | identyfikacji beneficjenta rzeczywiste-
go oraz podejmowaniu uzasadnionych 
czynności w celu weryfikacji jego tożsa-
mości, a w przypadku klienta będącego 
osobą prawną albo jednostką organiza-

cyjną nieposiadającą osobowości praw-
nej – w celu ustalenia jego struktury 
własności i kontroli;

3 | ocenie stosunków gospodarczych i, 
stosownie do sytuacji, uzyskaniu infor-
macji na temat ich celu i zamierzonego 
charakteru.

Oznacza to, że odesłaniem z art. 47 ust. 1 
Ustawy AML nie objęto czynności, o któ-
rych mowa w art. 34 ust. 1 pkt 4 Ustawy 
AML obejmujących bieżące monitorowanie 
stosunków gospodarczych klienta. Jest to 
istotna różnica w stosunku do rozwiązań 
dotyczących powierzenia (outsourcingu) 
stosowania środków bezpieczeństwa fi-
nansowego, o których mowa w art. 48 
Ustawy AML. Powierzenie może bowiem 
obejmować wszelkie środki bezpieczeń-
stwa finansowego, o których mowa w art. 
34 ust. 1 Ustawy AML. Co więcej, w odróż-
nieniu od rozwiązań dotyczących outsour-
cingu, w art. 47 Ustawy AML brak wymogu 
posiadania przez instytucję obowiązaną pi-
semnej umowy z podmiotem trzecim. 

RÓŻNICE W STOSUNKU 
DO DOTYCHCZASOWYCH 
ROZWIĄZAŃ

Rozwiązania na gruncie art. 47 Ustawy 
AML oznaczają istotną zmianę w stosunku 
do art. 9h ustawy z dnia 16 listopada 2000 
r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu, która została 
uchylona przez Ustawę AML. Zgodnie z tym 
przepisem instytucje obowiązane mogły 
korzystać z usług innych podmiotów w wy-
konywaniu obowiązków określonych w art. 
8b ust. 3 pkt 1-3 tej ustawy (odpowiadają-
cych obowiązkom z art. 34 ust. 1 pkt 1-3 
Ustawy AML). Nie wskazano natomiast, 
jak należy rozumieć owe inne podmioty, ani 
jakie warunki powinna spełniać instytucja 
obowiązana przy korzystaniu z usług takich 
podmiotów. 

Obecnie Ustawa AML precyzyjnie określa 
zakres podmiotów trzecich, z których usług 
mogą korzystać instytucje obowiązane 
przy stosowaniu środków bezpieczeństwa 
finansowego na podstawie art. 47 ust. 1 
Ustawy AML. Co do zasady będą to po pro-
stu inne instytucje obowiązane, np. banki 
krajowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 
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1 Ustawy AML. Jasno określono również 
warunki korzystania z usług takich pod-
miotów. Takim warunkiem jest zapewnienie 
przez instytucję obowiązaną (np. w drodze 
odpowiedniej umowy z podmiotem trzecim 
albo na podstawie odpowiedniego upoważ-
nienia uzyskanego od klienta) odpowiednie-
go dostępu do niezbędnych informacji oraz 
dokumentów dotyczących zastosowanych 
środków bezpieczeństwa finansowego. 
Takie rozwiązanie jest racjonalne, skoro 
podobnie jak na gruncie uchylonej ustawy, 
Ustawa AML przewiduje, że korzystanie 
z usług podmiotu trzeciego nie zwalnia in-
stytucji obowiązanej z odpowiedzialności 
za zastosowanie środków bezpieczeństwa 
finansowego. Zatem to instytucja obo-
wiązana, która korzysta z usług podmiotu 
trzeciego przy stosowaniu środków bezpie-
czeństwa finansowego, będzie ponosiła od-
powiedzialność za ich wykonanie. Powyż-
sza myśl została jeszcze bardziej dobitnie 
wyrażona w jednym z motywów (recitali) do 
AML IV, gdzie ustawodawca unijny wskazał, 
że w przypadkach, w których podmiot zobo-
wiązany (tj. instytucja obowiązana w rozu-
mieniu Ustawy AML) korzysta z usług osoby 
trzeciej, ostateczną odpowiedzialność za 

zastosowanie wobec klienta należytej sta-
ranności (środków bezpieczeństwa finan-
sowego, o których mowa w Ustawie AML) 
powinien ponosić podmiot zobowiązany, 
który przyjmuje klienta. 

Z kolei art. 9i uchylonej ustawy przewidy-
wał domniemanie, zgodnie z którym insty-
tucja obowiązana przeprowadzająca trans-
akcję na podstawie zlecenia lub dyspozycji 
pochodzącego od podmiotu świadczącego 
usługi finansowe5, z siedzibą na terytorium 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
lub państwa równoważnego, mogła uznać 
obowiązki, o których mowa w art. 8b ust. 
1-3 tej ustawy za wykonane pod warun-
kiem zapewnienia przekazania na każde 
żądanie instytucji obowiązanej kopii doku-
mentów lub informacji potwierdzających 
zastosowanie środków bezpieczeństwa 
finansowego. W tym kontekście warto za-
uważyć, że w Ustawie AML nie wprowa-
dzono analogicznego rozwiązania (z wyjąt-
kiem opisanej wcześniej sytuacji z art. 47 
ust. 5 Ustawy AML – stosowanie środków 
bezpieczeństwa finansowego przez pod-
miot z tej samej, co instytucja obowiąza-
na grupy). Co więcej, w Ustawie AML zre-

zygnowano w ogóle z definicji podmiotu 
świadczącego usługi finansowe. W prakty-
ce oznacza to niemożność dalszego korzy-
stania z opisanego wcześniej rozwiązania 
przez instytucję obowiązaną przeprowa-
dzającą transakcję np. na podstawie zlece-
nia pochodzącego z banku krajowego. Taka 
instytucja obowiązana przeprowadzająca 
transakcję musi mieć bowiem pewność, że 
środki bezpieczeństwa finansowego, o któ-
rych mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1-3 Usta-
wy AML zostały faktycznie zastosowane, 
a nadto powinna zapewnić sobie dostęp 
do niezbędnych dokumentów i informacji 
związanych ze stosowaniem tych środków. 

Wprowadzone przez Ustawę AML zmia-
ny w obszarze związanym z korzystaniem 
przez instytucje obowiązane z usług pod-
miotów trzecich w procesie stosowania 
środków bezpieczeństwa finansowego 
mają zatem charakter ewolucyjny, a tak-
że porządkujący względem dotychczaso-
wych rozwiązań (np. precyzyjne określe-
nie podmiotów trzecich w art. 47 Ustawy 
AML). W związku z podejściem przyjętym 
przez AML IV oraz zwiększeniem nacisku 
na aktywne i faktyczne stosowanie środ-
ków bezpieczeństwa finansowego przez 
instytucje obowiązane – Ustawa AML 
odeszła od niektórych rozwiązań znanych 
z uchylonej ustawy (np. rozwiązanie z art. 
9i uchylonej ustawy dotyczące podmiotów 
świadczących usługi finansowe). Wyraźnie 
odróżniono też korzystanie przez instytucje 
obowiązane z usług podmiotów trzecich 
od powierzenia (outsourcingu) stosowania 
środków bezpieczeństwa finansowego, 
które posiada autonomiczne unormowanie 
w art. 48 Ustawy AML6. 
 

Specjalizuje się w zagadnieniach 
regulacyjnych związanych z wdra-
żaniem i stosowaniem regulacji 
unijnych w działalności podmio- 
tów rynku kapitałowego, a także  
w postępowaniach przed Komisją 
Nadzoru Finansowego. Zajmuje się 
obsługą prawną oraz doradztwem 
prawnym m. in. na rzecz domów 
maklerskich, spółek publicznych, 
towarzystw funduszy inwesty-
cyjnych oraz zagranicznych firm  
inwestycyjnych.

Absolwent kierunku Prawo na Wy- 
dziale Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Warszawskiego oraz 
Centrum Prawa Amerykańskiego 
Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego. Jest  
członkiem Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Warszawie.

PIOTR ŻELEK
Radca prawny

1 . tj. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu  
finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 
i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE.

2 . Np. firma inwestycyjna lub towarzystwo funduszy inwestycyjnych, o których mowa odpowiednio w art. 2 ust. 1 pkt 4 i 6 Ustawy AML.    
3 . Należy dodać, że dyrektywa AML IV nie uznaje „równoważności” państw trzecich, a listy równoważnych jurysdykcji państw trzecich w pań-

stwach członkowskich UE nie są już dłużej prowadzone. 
4 . Chodzi o Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/1675 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki (z późn. zm.).
5 . Zgodnie z art. 2 pkt 1b ustawy uchylonej przez Ustawę AML przez podmiot świadczący usługi finansowe rozumiano instytucję obowiązaną  

lub inną instytucję, która posiadała siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadziła we własnym imieniu i na własny rachu- 
nek, na podstawie zezwolenia właściwego państwowego organu nadzoru nad takim podmiotem, działalność polegającą m. in. na przyjmowaniu 
depozytów lub innych wartości majątkowych powierzonych pod tytułem zwrotnym, udzielaniu kredytów, pośrednictwie na rynku pieniężnym.

6 . Dobitnym potwierdzeniem tego faktu jest treść art. 29 AML IV, który stanowi, że przepisy sekcji dot. wykonywania zobowiązań przez osoby 
trzecie nie mają zastosowania w przypadku zlecania zadań na zasadzie outsourcingu ani w przypadku pośrednictwa.
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Od 21 lipca 2018 r. na terytorium całej 
Unii Europejskiej obowiązuje Rozporzą-

dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 

r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego 
(dalej: „Rozporządzenie”, „Rozporządzenie 

FRP”). Okres dostosowawczy Rozporządze-
nia wynosi 6 miesięcy, zatem terminem na 

dostosowanie się pod nowe przepisy dla 
istniejących TFI jest 21 stycznia 2019 r. 

Specjalizuje się w prawie rynku finansowego, w szczególności w zakresie funduszy 
inwestycyjnych i funduszy venture capital, a także w transakcjach kapitałowych 
i umowach inwestycyjnych dla start-upów. Jakub zdobywał doświadczenie na sta-
nowisku in-house lawyer w towarzystwie funduszy inwestycyjnych, gdzie nabył 
praktyczną wiedzę w zakresie funduszy inwestycyjnych zamkniętych i otwartych. 
Doświadczenie zdobywał również w kancelariach prawnych i departamentach 
prawnych innych spółek kapitałowych. Jest autorem wielu publikacji z zakre-
su prawa rynku kapitałowego. Jakub jest aplikantem radcowskim w Okręgowej 
Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana  
Wyszyńskiego w Warszawie.

JAKUB POLAK

ROZPORZĄDZENIE O FUNDUSZACH 
RYNKU PIENIĘŻNEGO  

– JAK DUŻA TO REWOLUCJA DLA FUNDUSZY TYPU PIENIĘŻNEGO? 

Jakub Polak

DLA KOGO NOWE PRZEPISY? 

Przepisy dot. funduszy rynku pieniężnego 
obowiązują w polskiej ustawie o fundu-
szach inwestycyjnych („UFI”, „Ustawa”) 
od momentu jej wejścia w życie, a zatem 
od 2004 r. W związku z wąskim katalo-
giem dopuszczalnych lokat, od początku 
nie cieszyły się popularnością wśród TFI 
i do dziś w ofercie wszystkich towarzystw 
na rynku występują tylko 2 pełnoprawne 
fundusze rynku pieniężnego. Tymcza-
sem praktyka rynkowa, odpowiadając na 
skłonności inwestycyjne Polek i Polaków 
i ich awersje do ryzyka, wypracowała 
całą gamę produktów inwestycyjnych, 
opartych na krótkoterminowych, bez-
piecznych instrumentach finansowych, 
charakteryzujących się duża płynnością 
i małym uzależnieniem od czynników 
makroekonomicznych. Takie fundusze in-
westycyjne (dalej zwane „pieniężne” lub 
„typu pieniężnego”) to fundusze pienięż-
ne, płynnościowe, gotówkowe, skarbowe, 
lokacyjne, depozytowe itp., a posiada je 
w swojej ofercie ma w zasadzie każde to-
warzystwo funduszy inwestycyjnych pro-
wadzące fundusze typu UCITS. 

Czy europejskie rozporządzenie FRP 
może namieszać na tak dużym rynku? 

Prawnik
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niki kilku najpopularniejszych funduszy 
pieniężnych w Polsce, w okresie rocznym, 
prezentowały się następująco: 1,73%; 
1,78%; 1,85%, 2,33%, 2,25%, 2,45%. Są to 
wyniki dość zbliżone do najpopularniej-
szej stopy procentowej rynku pieniężnego 
w Polsce, co może wskazywać iż polskie 
fundusze pieniężne posiadają cel inwe-
stycyjny zastrzeżony dla funduszy rynku 
pieniężnego. 

Nadto, poza celem inwestycyjnym za-
strzeżonym dla FRP, w aktualnym stanie 
prawnym polskie fundusze pieniężne nie 
powinny posiadać cech znacząco podob-
nych do cech charakterystycznych dla 
FRP, to jest m.in.: inwestowania w aktywa 
krótkoterminowe oraz wyżej wyjaśnione-
go celu inwestycyjnego. 

DOPUSZCZALNE KATEGORIE 
LOKAT FRP 

Wyłącznymi składnikami lokat funduszy 
rynku pieniężnego mogą być: instrumenty 
rynku pieniężnego (emitowane m.in. przez 
Skarb Państwa, Unię Europejską, banki 
centralne itp.), kwalifikowalne sekuryty-
zacje i papiery dłużne przedsiębiorstw 
zabezpieczone aktywami (tzw. ABCP, są 
to przede wszystkim instrumenty emito-
wane przez największe banki), depozyty, 
pochodne instrumenty finansowe oparte 
na indeksach rynku pieniężnego, umowy 
z udzielonym lub otrzymanym przyrze-
czeniem odkupu. Maksymalny rezydualny 
termin zapadalności instrumentów wcho-
dzących w skład portfela wynosi 1 rok, lub 
2 lata, w przypadku posiadania przez dany 
instrument zmiennej stopy procentowej 
opartej o indeks rynku pieniężnego.

Analiza portfeli polskich funduszy rynku 
pieniężnego pokazuje, iż posiadają one 
politykę inwestycyjną o wielu cechach 
podobieństwa do FRP. W skład portfo-
lio wchodzą co prawda również obligacje 
korporacyjne, inne fundusze inwestycyjne 
czy ETF-y. Z reguły jednak są to pozycje 
uzupełniające. Przeważające kategorie 
lokat w takich funduszach to np. obligacje 
Skarbu Państwa i depozyty w instytucjach 
kredytowych, co stanowi typowe składni-
ki lokat FRP. 

ZMIANY WYNIKAJĄCE  
Z ROZPORZĄDZENIA FRP 

Dotychczasowe przepisy polskiej usta-
wy dot. funduszy rynku pieniężnego nie-
zbyt ingerowały w powszechnie przy-
jętą na rynku praktykę powstawania 
funduszy pieniężnych, które nie były FRP 
w rozumieniu Ustawy. Rozporządzenie 
może zmienić tę sytuację diametralnie.  

Jak czytamy, Rozporządzenie FRP jest 
stosowane w kierunku przedsiębiorstw 
zbiorowego inwestowania (UCITS), których 
odrębnym lub łącznym celem jest zapew-
nianie zysków odpowiadających stopom 
rynku pieniężnego lub utrzymanie wartości 
inwestycji. Ponadto, cel polegający na dą-
żeniu do osiągnięcia zysków nieznacznie 
przekraczających stopę rynku pieniężnego 
nie powinien być podstawą do nieobjęcia 
UCITS lub AFI zakresem nowych jednoli-
tych przepisów określonych w niniejszym  
rozporządzeniu. 

Aktualnie, ustawa o funduszach inwesty-
cyjnych, przewiduje trzy rodzaje celów 
inwestycyjnych FIO oraz SFIO, a mianowicie: 

1 | ochrona realnej wartości aktywów fun-
duszu inwestycyjnego, 

2 | osiąganie przychodów z lokat netto fun-
duszu inwestycyjnego, lub 

3 | wzrost wartości aktywów funduszu  
inwestycyjnego w wyniku wzrostu war-
tości lokat. 

Aktualnie, wiele z funkcjonujących na 
rynku funduszy pieniężnych posiada cel 
inwestycyjny określony w pkt. a) powy-
żej. Niewątpliwym jest, iż cel inwestycyj-
ny takich funduszy (przy założeniu iż nie 
chcą się kwalifikować jako FRP w rozu-
mieniu Rozporządzenia), powinien zostać 
zmieniony na „wzrost wartości aktywów 
funduszu”. Analiza dokumentów oraz rze-
czywistej działalności funduszy pokazuje 
jednak, iż sama zmiana celu bez zmiany 
polityki inwestycyjnej oraz realnych wy-
ników funduszu, może się okazać niewy-
starczająca. Jak wspomniano, celem FRP 
może być również zapewnienie zysków 
odpowiadających stopom rynku pienięż-
nego, w tym również zysków nieznacznie 
je przekraczających. Na dzień sporządze-
nia niniejszego artykułu, roczna stawka 
WIBOR wynosiła 1,87 %. Tymczasem wy-
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dopuszczała możliwości posiadania więk-
szości składników lokat w postaci instru-
mentów zastrzeżonych dla FRP, tak aby te 
fundusze nie posiadały cech znaczącego 
podobieństwa do FRP. 

Z wyciągnięciem daleko idących wnio-
sków należy poczekać do momentu, który 
pozwoli ocenić  w jaki sposób na wpro-
wadzenie Rozporządzenia FRP odpowie 
praktyka rynkowa. Czasu na dostosowa-
nie się może być jednak za mało – ponie-
waż zmiany statutu w zakresie polityki 
inwestycyjnej wchodzą w życie po 3 mie-
siącach od dnia ich ogłoszenia, a zatem 
ostatnim dniem na przyjęcie stosownych 
zmiany był 21 października br. Przepi-
sy Rozporządzenia FRP, czytane przez 
pryzmat wyłącznie wykładni literalnej, 
mogą objąć w Polsce znacznie większe 
grono funduszy inwestycyjnych i pokaźną 
liczbę ich uczestników, niż się to aktual-
nie wydaje. Objęcie reżimem FRP skut-
kowało będzie natomiast koniecznością  
wystąpienie o zezwolenie KNF. Przepisy 
te mogą być zatem kolejnym obszarem, 
zwiększającym nadzór KNF w działalność 
funduszy, w szczególności w związku 
z olbrzymią popularnością funduszy pie-
niężnych wśród klientów detalicznych.  
Jak czytamy w Rozporządzeniu, w celu 
uniknięcia obchodzenia przepisów niniej-
szego rozporządzenia właściwe organy 
powinny monitorować praktyki rynkowe 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowa-
nia mających siedzibę lub wprowadzanych  
do obrotu na ich terytorium w celu spraw-
dzenia, czy nie nadużywają one nazwy „FRP” 
ani nie sugerują, że są takimi funduszami, 
nie stosując się do nowych ram prawnych.

Nie da się zatem nie zauważyć, iż polskie 
fundusze pieniężne posiadają cechy po-
dobieństwa do FRP, jak również mają po-
dobnie określony cel inwestycyjny. 

CO NA TO KNF?
 

W  komunikacie z dnia 7 sierpnia 2018 r. 
opublikowanym na stronie KNF, czytamy, 
iż powyższe jednocześnie powoduje, iż  
w praktyce niemożliwe jest uprzednie, ode-
rwane od konstrukcji danego funduszu, 
enumeratywne wskazanie przypadków,  
w których fundusz powinien zostać uznany 
za fundusz rynku pieniężnego. W dalszej 
części stanowiska Komisja skupia się wy-
łącznie na nazwach aktualnie działających 
funduszy, które w jej opinii wprowadzają 
w błąd i nie powinny być używane przez 
fundusze nieposiadające zezwolenie FRP. 
Są to nazwy takie jak (katalog otwarty):  
pieniężny, gotówkowy, lokacyjny, depozy-
towy, skarbowy, płynnościowy. 

CO NA TO RYNEK? 
 

Wskutek tak przedstawionego stanowi-
ska Komisji Nadzoru Finansowego, wska-
zującego w zasadzie wyłącznie na ko-
nieczność zmiany nazwy przez wszystkie 
fundusze stosujące nazwę typu „pienięż-
ny”, na rynku nie była odczuwalna panika 
czy nawet wzmożone działania w związku 
z niedługim okresem dostosowawczym. 
To co da się zauważyć, to przede wszyst-
kim wspomniane zmiany nazw subfun-
duszy. Niektóre Towarzystwa zmieniają 
również cel inwestycyjny subfunduszy (na 
„wzrost wartości aktywów”), czy dodają 
suchą formułkę, iż fundusz „nie stanowi 
FRP w rozumieniu Rozporządzenia”. 

Nie oceniając, czy powyżej przedstawione 
zmiany dokonywane przez TFI będą wy-
starczającą odpowiedzią na nadchodzące 
przepisy, należy zwrócić uwagę na dość 
powszechny brak dokonywania zmian 
w samej polityce inwestycyjnej funduszy/
subfunduszy. Wydaje się jednak celowym, 
aby polityka inwestycyjna funduszy pie-
niężnych nie zakładała możliwości loko-
wania do 100% aktywów w instrumenty 
rynku pieniężnego z terminem zapadalno-
ści do 1 roku oraz depozyty, co jest czę-
stym przykładem postanowień  występu-
jących w statutach funduszy pieniężnych. 
Celowym jest również, aby polityka nie 
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Małgorzata Mączyńska  i Mateusz Gontarz

PPK to ogromna szansa na populary-
zację funduszy inwestycyjnych wśród 

Polaków. Jednocześnie to ogromny wy-
siłek operacyjny, który wymagać będzie 

odpowiednich narzędzi informatycz-
nych, które pomogą zainteresowanym 

podmiotom, skutecznie wdrożyć  
i obsłużyć ten produkt. 

Tworząc aplikację iPPK PKO Finat bazowa-
ło na dotychczasowych doświadczeniach,  
w zakresie wytwarzania systemów transak-
cyjnych do obsługi funduszy inwestycyjnych 
i emerytalnych, jak również na potrzebach, 
które zebraliśmy podczas szeroko zakrojo-
nych konsultacji rynkowych na temat PPK. 

Aplikacja iPPK, to systemowe narzędzie in-
formatyczne, które w prosty, intuicyjny spo-
sób zaspokaja potrzeby podmiotów zatrud-
niających, instytucji finansowych i agentów 
transferowych. Główną zaletą iPPK jest 
prosty interfejs użytkownika, który krok po 
kroku przeprowadza podmiot zatrudniający 
przez cały proces obsługi PPK, a instytucji 
finansowej pozwala na sprawne zarządza-
nie kontaktami i umowami o zarządzanie 
PPK z podmiotami zatrudniającymi. Oprócz 
niezbędnego zakresu funkcjonalnego, 
w iPPK Aplikacji znajdziemy również liczne 
podpowiedzi, najczęściej zadawane pytania 
i materiały instruktażowe ułatwiające pracę 
użytkownika. 

JAK BEZBOLEŚNIE WDROŻYĆ PPK 

MAŁGORZATA MĄCZYŃSKA 

MATEUSZ GONTARZ 

Dyrektor Dep. Obsługi Operacyjnej  
PKO Finat

Ekspert 
PKO Finat

iPPK składa się z dwóch modułów: dla in-
stytucji finansowej i dla podmiotu zatrud-
niającego. Moduł instytucji finansowej 
umożliwia zarządzanie portfelem podmio-
tów zatrudniających, na różnych etapach 
negocjacji. Możliwe jest wygenerowanie 
i zawarcie umowy o zarządzanie PPK, a tak-
że zarządzanie tzw. „leadami” (potencjal-
nymi klientami). Moduł może służyć jako 
ewidencja zawartych umów o zarządzanie 
PPK, jest także wyposażony w część rapor-
tową, która dostarczy informacji zarządczej 
instytucji finansowej. Moduł podmiotu za-
trudniającego pozwala, między innymi, na:

 podejmowanie kontaktu z instytucją  
finansową

 wygenerowanie i podpisanie umowy 
o zarządzanie PPK

 zawieranie umów o prowadzenie PPK

 rejestrowanie nowych pracowników

 przekazywanie plików z wpłatami do 
PPK oraz rezygnacjami z tych wpłat

 wprowadzanie i wydruk dyspozycji zło-
żonych przez pracowników

 przekazywanie plików z dyspozycjami 
uczestników PPK

 wyszukiwanie i zarządzanie danymi 
osób zgłoszonych do PPK

 zarządzanie uprawnieniami na poziomie 
organizacji

 raportowanie

 pozyskiwanie przydatnych materiałów 
i informacji o PPK
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SPECJALISTÓW IT  
w bazie ekspertów usługi  

Outsourcingu IT

10tys.

Z perspektywy technologicznej, iPPK za-
pewnia wiele możliwości dostarczania  
danych, począwszy od formy plikowej  
(najpopularniejsze formaty plików: txt, csv, 
xls, xlsx), przez formularz w aplikacji in-
ternetowej, po rest api. Nieograniczona  
liczba użytkowników, w połączeniu z moż-
liwością separacji danych pracowników  
na oddziały i pododdziały i ograniczaniu 

iPPK, to odpowiedź na zapotrzebowanie 
wszystkich podmiotów zatrudniających 
i instytucji finansowych, zaangażowanych 
w realizację obowiązków wynikających 
z prowadzenia i przystąpienia do PPK. 

APLIKACJA iPPK PKO FINAT 
KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH

Technologiczna Spółka z Grupy PKO Banku Polskiego, która świadczy kompleksowe usługi firmom  
z sektora finansowego – m.in.: usługi agenta transferowego, księgowości funduszy i spółek. PKO Finat 
obsługuje obecnie 9 TFI, a jego autorskie systemy obsługują ponad 1 milion członków OFE. Specjalizu-
je się również w outsourcingu kompetencyjnym specjalistów IT, zespołów projektowych oraz procesów  
informatycznych – dysponuje bazą ponad 10 tysięcy ekspertów. Dodatkowe informacje dostępne są  
pod adresem: www.finat.pl 

PKO FINAT W LICZBACH

PRZETWARZANYCH  
TRANSAKCJI FIO  

w ramach agenta  
transferowego* 

CZŁONKÓW OFE  
obsługiwanych przez 
systemy PKO Finat

ROZMÓW  
CALL CENTER*

OBSŁUGIWANYCH  
TFI

9mln 9 1mln 90tys.

zawiera wszystko to czego pracodawca potrzebuje do obsługi PPK

umożliwia tworzenie nieograniczonej liczby użytkowników . 
i pracodawców 
umożliwia zgłaszanie pracowników za pomocą formularza     
lub z pliku 

jest wyposażona w podpowiedzi dla użytkownika

zawiera stały podgląd do kartotek zgłoszonych pracowników, 
jego historii składek i dyspozycji

generuje pomocne raporty pomagające ustalić listę osób,  
dla których w danym okresie trzeba odprowadzić składki

jest dostosowana również dla firm o rozproszonej strukturze

uprawnień użytkownika do oddziału, od-
powiada na potrzeby nawet największych  
podmiotów z rozproszoną strukturą orga- 
nizacyjną. Wersja mobilna iPPK Aplikacji  
pozwala na dostęp do danych z urządzeń 
mobilnych (tablety, smartfony), a multiję-
zyczność pozwala na pracę użytkowników  
niepolskojęzycznych.

*Rocznie
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Naszym atutem jest zespół składający się wyłącznie   

z wysokiej klasy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem 

w pracy w instytucjach finansowych – bankach, instytucjach 

płatniczych, domach maklerskich, TFI oraz podmiotach  

 infrastruktury rynku kapitałowego.

JustComply JC sp. z o.o. sp.k.

ul. Sulkiewicza 5/18, 00-758 Warszawa
Telefon: 22 308 12 12

Email: biuro@justcomply.pl

www.justcomply.pl

Jesteśmy butikową firmą doradczą działającą na styku prawa, ekonomii i nowych technologii, wyspecjalizowaną w zakresie 

obsługi compliance i zarządzania ryzykiem.  Zajmujemy się poszukiwaniem optymalnych biznesowo rozwiązań prawnych   

dla firm z sektora finansów i FinTech.

wdrażanie systemów compliance oraz przygotowanie 
 macierzy compliance

dostosowanie do wymogów regulacyjnych,

wdrażanie systemów antyfraudowych

szkolenia e-learning compliance

przygotowanie modeli

dostosowanie do wymogów regulacyjnych

wsparcie BION

COMPLIANCE

NASZE USŁUGI:

FINTECH

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

AUDYT

AML

wdrażanie lub aktualizacja systemu AML

szkolenia e-learning AML

badania systemów compliance, zarządzania 
 ryzykiem oraz usług inwestycyjnych

wsparcie prawne przy projektowaniu nowoczesnych platform 
elektronicznych lub aplikacji

dokumentacja potrzebna do uzyskania zezwolenia KNF/NBP
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Szkolenia z Fund Industry Support  
Warto nas wybrać!

Prelegenci będący wiodącymi  
autorytetami w swoich dziedzinach
 
 

Wysoka jakość

 

Aktualna tematyka

Praktyka przede wszystkim  

Certyfikaty honorowane  
przez samorządy zawodowe

Konkurencyjna cena, liczne promocje

Wsparcie po warsztatach 

Zajęcia w nowoczesnej przestrzeni  
w centrum Warszawy
 

Dowiedz się więcej: http://fispoland.com/seminars

KLUCZOWE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

Szkolimy rynek finansowy

COMPLIANCE

AUDYT WEWNĘTRZNY

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

PROGRAMY EMERYTALNE

PRAWO

INWESTYCJE

SPRZEDAŻ

MARKETING

ROZLICZENIA I KSIĘGOWOŚĆ

ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI


