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WSPÓ PRACA BANKÓW I DORADCÓW
FINANSOWYCH W POLSCE –
SZANSE I ZAGRO!ENIA DLA BANKÓW
I SEKTORA BANKOWEGO

WST"P
Cz !ci" systemu finansowego w Polsce, który powsta# i rozwija si bardzo dynamicznie od pocz"tku XXI w., jest doradztwo finansowe !wiadczone przez specjalistyczne przedsi biorstwa, wspomagaj"ce decyzje finansowe gospodarstw domowych
na ró$nych p#aszczyznach zarz"dzania finansami osobistymi – kredytowania i zarz"dzania d#ugiem, oszcz dzania i inwestowania, ubezpiecze% oraz zabezpieczenia
na staro!& (emerytur). Doradcy finansowi w Polsce powstali z inicjatywy oddolnej,
a ich rozwój by# i jest o wiele bardziej dynamiczny ni$ ewolucja przepisów prawnych reguluj"cych zasady wspó#pracy doradców finansowych i banków, a tak$e
zasady ich nadzoru i dopuszczania do zawodu – licencjonowania.

1. ISTOTA DORADZTWA FINANSOWEGO
Zawód doradcy finansowego (financial advisor, financial planner) jest do!& m#ody w!ród zawodów finansowych. Pierwsi doradcy finansowi pojawili si w Stanach
Zjednoczonych w 1976 r. Pierwsz" firm", która szkoli#a i egzaminowa#a doradców
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finansowych, by#a FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD (FPSB) z siedzib" w Denver w stanie Kolorado. W 1980 r. FPSB rozpocz #a ekspansj poza USA,
udzielaj"c pierwszych licencji na szkolenie, egzaminowanie i sporz"dzanie osobistych
planów finansowych. Pierwsze licencje zosta#y udzielone dla krajów o podobnym
systemie finansowym i prawnym, czyli systemie anglosaskim, tj. Wielkiej Brytanii
i Australii. W 1996 r. na Uniwersytecie w Huston wprowadzono do programu studiów ekonomicznych zagadnienia dotycz"ce planowania finansów osobistych. Od
2007 r. zacz to stosowa& zasad , $e absolwenci studiów ekonomicznych mog" bezpo!rednio po studiach uzyska& Certyfikat Planerów Finansowych (planer finansowy to
doradca finansowy o najwy$szych kwalifikacjach). Pozostali kandydaci na Doradców
Finansowych musz" wykaza& si minimum 3-letni" praktyk" na rynku finansowym.
W 1986 r. w Wielkiej Brytanii powsta# Instytut Planowania Finansowego, jako niezale$na instytucja zajmuj"ca si planowaniem finansów osobistych. W Wielkiej Brytanii doradcy finansowi, nazywani IFA (independent financial advisor), podlegaj"
nadzorowi instytucji nadzoru nad rynkiem finansowym.
W przypadku Europy kontynentalnej brak jest jednolitego europejskiego systemu edukacji i certyfikacji zawodu doradcy finansowego. Niemniej jednak w krajach Unii Europejskiej ogólnie przyj tym standardem jest, $e doradcy finansowi po
specjalistycznych szkoleniach zdaj" egzamin w celu otrzymania certyfikatu doradcy
finansowego. Dodatkowo musz" regularnie co 2–3 lata poddawa& si egzaminom
sprawdzaj"cym ich kwalifikacje. Egzamin sk#ada si z dwóch cz !ci: teoretycznej
i praktycznej (tworzenie planu finansowego). Doradca finansowy to, wed#ug dyrektywy Unii Europejskiej dotycz"cej po!rednictwa finansowego, niezale$ny, nie zwi"zany
z $adn" konkretn" instytucj" finansow" profesjonalista, którego rol" jest przekazanie klientowi merytorycznej wiedzy na temat planowania jego finansów osobistych
i ochrona jego maj"tku. Nale$y przy tym rozgraniczy& poj cia doradcy finansowego
i po!rednika kredytowego. Po!rednik bowiem na podstawie umowy zawartej z instytucj" finansow" oferuje jej produkty klientom w zamian za prowizj – im wi cej ich
sprzeda, tym wi cej prowizji otrzymuje. Doradca finansowy to broker nie zwi"zany
$adn" umow" z instytucj" finansow", po!rednik kredytowy (finansowy) do agent
konkretnej instytucji dzia#aj"cy na podstawie umowy agencyjnej. Systemy sprzeda$owe doradców finansowych s" wzmacniane progresywn" stawk" prowizji, tzn. wraz ze
wzrostem wolumenu sprzeda$y danego produktu finansowego wzrasta prowizja. Po!rednik dzia#a zatem w interesie banku, którego produkty sprzedaje. Doradca finansowy natomiast powinien kierowa& si interesem klienta, jego potrzebami i sytuacj"
finansow", a wybór dostawcy produktu finansowego, którego zakup ma doprowadzi&
do optymalizacji finansów klienta w ramach zarz"dzania finansami osobistymi (personal finance management), ma drugorz dne znaczenie. Ostatecznie doradca finansowy równie$ zajmuje si sprzeda$" us#ug finansowych, ale dla zapewnienia obiektywizmu i kierowania si interesem klienta, a tak$e wysokiej jako!ci us#ugi doradztwa,
powinien by& wynagradzany przez klienta. Niedopuszczalne jest zatem powi"zanie
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kooperacyjne mi dzy doradc" a instytucj" finansow", tj. #"cz"ca te instytucje umowa,
np. agencyjna, a tak$e powi"zanie kapita#owe, tzn. udzia#owcem doradcy finansowego nie powinna by& instytucja finansowa, której us#ugi finansowe doradca oferuje.
Aby odró$ni& prawdziwego doradc finansowego od podmiotu tylko tak siebie nazywaj"cego nale$y sprawdzi&, czy spe#nia zasady 4 E (Ethics, Education, Examination,
Experience), których twórc" jest CFP. Certified Financial Planner Board of Standards
to !wiatowa organizacja powsta#a w 1985 r. w Waszyngtonie, która postawi#a sobie
za cel wprowadzi& i rozwija& okre!lone standardy jako oznak najwy$szej jako!ci
w planowaniu finansowym. Organizacja pracuje, aby rozwija& etyk , kompetencje,
standardy praktycznego dzia#ania dla doradców finansowych i aby móc informowa&
opini publiczn" o korzy!ciach p#yn"cych z planowania finansowego. Zasady 4 E to:
1. Education – wykszta#cenie i odpowiednie kwalifikacje. Doradca rozwija teoretyczn" i praktyczn" wiedz finansow" dotycz"c" planowania finansowego na
uniwersytecie lub w college’u posiadaj"cym w programie finansowe planowanie.
2. Examination – du$a liczba egzaminów. Doradca jest zobowi"zany do wielokrotnego sk#adania egzaminów dotycz"cych ró$nych aspektów pracy finansowej.
W trakcie egzaminów, a tak$e ucz"c si do egzaminu, musi opanowa& zarówno
teoretycznie zagadnienia, jak te$ umie& wykona& praktyczne prace.
3. Experience – d#ugoletnie do!wiadczenie w bran$y finansowej. Doradca musi mie&
minimum 3-letnie do!wiadczenie w planowaniu finansowym zanim b dzie si móg#
stara& o zdobycie marki CFP. W rezultacie absolwent ma umiej tno!ci doradzania finansowego w uzupe#nieniu do wiedzy dotycz"cej planowania finansowego.
4. Ethics – dochowywanie wierno!ci zasadom etycznym. W ko%cowym etapie certyfikacji CFP praktyk zgadza si na przestrzeganie kodeksu etycznego oraz
profesjonalnej odpowiedzialno!ci, który rada CFP stworzy#a dla spo#ecze%stwa
klientów oraz zatrudnionych. Stosuj"c si do wymaga% kodeksu, praktyk CFP
zgadza si na dzia#ania fair w trakcie proponowania us#ug finansowych i na
pierwszym miejscu uwzgl dnia interes klienta. Kod etyczny potwierdza, $e
doradca dzia#a w sposób zintegrowany, oferuj"c rozwi"zania opieraj"ce si na
profesjonalnych rozwi"zaniach i, oczywi!cie, w nawi"zaniu do potrzeb klienta.
Doradca musi zapewni& poufne traktowanie danych i poinformowa& o 'ród#ach
w#asnego zarobku, a tak$e o potencjalnych sprzeczno!ciach interesów.

2. POWSTANIE INSTYTUCJI DORADZTWA FINANSOWEGO
W POLSCE I ICH CECHY
Polskie doradztwo finansowe wyros#o na bazie do!wiadcze% i sukcesu po!rednictwa kredytowego w sprzeda$y kredytów konsumpcyjnych – ratalnych, gotówkowych,
kart kredytowych w#asnej marki (private label), realizowanego przez takie spó#ki jak
Lukas, (agiel, AIG Credit. W zwi"zku ze stopniowym odchodzeniem od podej!cia
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typowo sprzeda$owego, nastawionego na maksymalizacj zysku instytucji finansowych, w kierunku podej!cia proklientowskiego, czyli uwzgl dniania w strategiach
rozwoju potrzeb i celów klienta, naturaln" kolej" rozwoju po!rednictwa kredytowego
by#a ewolucja w kierunku doradztwa finansowego1. W Polsce pierwsza spó#ka zajmuj"ca si doradztwem finansowym, najpierw internetowym, a pó'niej stacjonarnym,
powsta#a w 2000 r. na fali boomu projektów zwi"zanych z Internetem i nowoczesnymi technologiami informacyjnymi. By#a to spó#ka FinFin, do której nale$a# portal finansowy expander.pl, który da# nast pnie nazw spó#ce Expander. Od 2003 r.
do okresu boomu na rynku nieruchomo!ci i kredytów hipotecznych powsta#o wiele
spó#ek doradztwa finansowego, !wiadcz"cych albo wybrane us#ugi zwi"zane z zarz"dzaniem finansami osobistymi, jak np. doradztwo kredytowe w zakresie kredytów
hipotecznych (np. Dom Kredytowy Notus), lub doradztwo inwestycyjne zwi"zane
z instrumentami oszcz dno!ciowymi i inwestycyjnymi (np. Wealth Solutions). S"
równie$ takie spó#ki, które zajmuj" si doradztwem we wszystkich obszarach finansów osobistych – kredytowanie, oszcz dzanie i inwestowanie, ubezpieczenia i emerytury, np. powsta#y w 2004 r. Open Finance, za#o$ony przez dwóch by#ych mened$erów
spó#ki Expander. Cechy polskich instytucji doradztwa finansowego s" nast puj"ce:
1. Powstanie doradców finansowych z oddolnej inicjatywy wi"za#o si z konieczno!ci" wy#o$enia du$ych !rodków finansowych na ich rozwój, co implikowa#o zwi"zki
kapita#owe mi dzy doradcami a tymi instytucjami, np.: Expander – General Electic, Xelion – Bank Pekao, Aspiro (dawniej emFinanse) – BRE Bank, Open Finance
– Getin Noble Bank nale$"cy do Getin Holding. Spó#ki, które by#y tworzone przez
osoby prywatne, np. by#ych bankowców, napotykaj" barier kapita#ow" i poszukuj" inwestora finansowego (Dom Kredytowy Notus, Goldenegg) lub zapowiadaj"
debiut gie#dowy (A-Z Finanse), b"d' s" ju$ na gie#dzie (Doradcy 24).
2. Us#uga doradztwa finansowego jest bezp#atna dla klienta, a doradcy op#acani s"
z prowizji uzyskiwanej od instytucji finansowej, której us#ug doradca sprzeda#.
3. Brak ogranicze% w dost pie do zawodu doradcy finansowego – brak systemu
certyfikacji i licencjonowania, a istniej"ce systemy certyfikacji maj" charakter
dobrowolny, co powoduje, $e doradc" finansowym mo$e zosta& ka$dy, tj. osoba
bez odpowiednich kwalifikacji, przygotowania, do!wiadczenia i wiedzy.
4. Niska jako!& us#ug doradców finansowych – jest to na ogó# sprzeda$ us#ug finansowych, a nie budowanie d#ugoterminowego planu finansowego dla klienta
i dobieranie do niego odpowiednich produktów finansowych.
5. Brak standaryzacji w zakresie obs#ugi klienta przez doradców finansowych, co powoduje, $e w zale$no!ci od tego, do jakiego doradcy finansowego w ramach danej instytucji si trafi, rekomendacje b d" odmienne przy tej samej sytuacji finansowej klienta.
1

Wi cej na temat rozwoju instytucji po!rednictwa kredytowego i ich ewolucji w kierunku doradztwa finansowego zob. tak$e: K. Waliszewski, Po rednictwo kredytowe w Polsce, CeDeWu,
Warszawa 2010.
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6. W zwi"zku z historycznie niewielkim znaczeniem doradców finansowych w polskim systemie finansowym i skokowym wzrostem tej roli w okresie boomu kredytowego, kiedy to co trzeci kredyt hipoteczny by# sprzedany z udzia#em doradcy kredytowego, brak nadzoru ze strony pocz"tkowo nadzoru bankowego KNB
w NBP, a obecnie nadzoru finansowego ze strony KNF nad bran$" doradztwa
finansowego.
7. Dywersyfikacja oferty doradców finansowych od doradztwa kredytowego w kierunku doradztwa inwestycyjnego i ubezpieczeniowego oraz emerytalnego.
8. Zainteresowanie bran$" doradztwa funduszy inwestycyjnych, np.: Expander
– fundusze private equity Innova Capital, Finamo – Meritum FIZ licz"cych na
wysoki zwrot z dokonanej inwestycji.
9. Nienad"$anie regulacji prawnych za rozwojem doradców finansowych – jedyne
regulacje dotycz"ce dzia#alno!ci doradców to przepisy o outsourcingu bankowym z 2004 r. i przepisy wprowadzaj"ce dyrektyw MIFID, które w Polsce obowi"zuje od kwietnia 2010 r.
10. Oddzia#ywanie na dzia#alno!& doradców finansowych rekomendacji wprowadzanych przez nadzór bankowy i finansowy – rekomendacja S (KNB) w zakresie
kredytów walutowych, rekomendacja T (KNF) w zakresie wszystkich kredytów
dla klientów indywidualnych, zapowiadana rekomendacja S II (KNB) w zakresie udzia#u kredytów walutowych w portfelach banków.
11. Rozwój ilo!ciowy instytucji doradztwa finansowego w zakresie: liczba placówek
(w#asnych i partnerskich), liczba doradców pracuj"cych (w placówkach w#asnych i partnerskich), liczba banków i instytucji finansowych wspó#pracuj"cych,
liczba i warto!& sprzedanych us#ug finansowych.
12. Wzrost doradców finansowych na rynku us#ug finansowych – dla banków, towarzystw ubezpiecze% i towarzystw funduszy inwestycyjnych.
13. Wobec braku regulacji zewn trznych bran$y doradców finansowych, samoregulacja bran$y w celu reprezentowania jej interesów na zewn"trz, opracowania
standardu publikacji informacji finansowych o doradcach finansowych i sama
publikacja statystyk sprzeda$y, opracowania standardu pracy doradcy finansowego. Wyrazem tej samoregulacji s" organizacje pracodawców zrzeszaj"ce instytucje
doradztwa finansowego, np. utworzony przez 13 podmiotów z bran$y w czerwcu
2008 r. Zwi"zek Firm Doradztwa Finansowego z siedzib" w Warszawie.
14. Poprawa danych ekonomiczno-finansowych doradców finansowych – przychodów ze sprzeda$y, aktywów, osi"ganych zysków i rentowno!ci dzia#alno!ci
w odniesieniu do najwi kszych podmiotów w bran$y w okresie do kryzysu finansowego. Podczas kryzysu gwa#towne pogorszenie wyników finansowych bran$y
– cz !& podmiotów zosta#a poddana restrukturyzacji i sprzedana (Goldenegg
– A–Z Finanse, Doradcy 24 – Creditfield, Homest Swiss – RedNet Finance).
15. Nast puje rozszerzanie typowego doradztwa dla klienta indywidualnego o doradztwo dla ma#ych i !rednich przedsi biorstw.
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16. Wzrost znaczenia nowoczesnych technik informatycznych w pracy spó#ek
doradztwa finansowego. Przejawia#o si to na nast puj"cych p#aszczyznach:
wspó#praca doradcy finansowi–banki i instytucje finansowe, wspó#praca doradcy finansowi–klienci (systemy CRM, specjalne programy informatyczne
wspomagaj"ce doradztwa w zarz"dzaniu finansami osobistymi, np. SmartBox
w przypadku spó#ki Xelion).
17. Budowanie przez ca#" minion" dekad rozpoznawalno!ci i wizerunku doradcy
finansowego jako nowej instytucji na rynku finansowym w Polsce, ale tak$e
przekonania klientów do doradców finansowych (powa$nie ten wizerunek nadszarpn #y nietrafione rekomendowane przez doradców inwestycje finansowane
z nadwy$ki z kredytów hipotecznych, a tak$e pewne niedoci"gni cia doradców
finansowych maj"ce negatywne skutki dla ich klientów, które odbi#y si szerokim echem w mediach).
18. Doradcy finansowi znacz"co przyczyniali si do upowszechnienia kredytów hipotecznych jako produktu finansowego o charakterze d#u$nym.
19. Doradcy finansowi odegrali dla Polaków ogromn" rol edukacyjn" w zakresie
kredytów, inwestycji, ubezpiecze%, produktów emerytalnych, zwi kszaj"c !wiadomo!& ekonomiczno-finansow" polskiego spo#ecze%stwa.
20. Wdra$anie przez doradców finansowych innowacji finansowych, g#ównie w zakresie produktowym. Przejawia#o si to w tworzeniu specjalnych produktów
finansowych z instytucjami finansowymi, ale tak$e wprowadzaniu na polski
rynek finansowy takich us#ug, jak produkty strukturyzowane, tzw. struktury
i kredyty konsolidacyjne. Doradcy przypisuj" sobie równie$ rol twórców tzw.
zgrzewek – po#"czenia sp#acania kredytu na mieszkanie z oszcz dzaniem, np.
w funduszach inwestycyjnych.

3. REGULACJA PRAWNA DZIA ALNO#CI DORADCÓW
FINANSOWYCH W POLSCE
Dnia 1 kwietnia 2004 r. zosta#a uchwalona nowelizacja ustawy prawo bankowe2,
która po krótkim miesi cznym vacatio wesz#a w $ycie 1 maja 2004 r., wprowadzaj"c przepisy o tzw. outsourcingu bankowym. W ramach tej nowelizacji do ustawy
z 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe do art. 6 dotycz"cego czynno!ci bankowych
sensu largo, tj. takich, które mog" wykonywa& banki (ale równie$ podmioty trzecie), jednak gdy wykonuj" je banki, uzyskuj" status czynno!ci bankowych, dodano
art. 6a–6d. Zgodnie z tymi przepisami bank mo$e, w drodze umowy zawartej na
pi!mie, powierzy& przedsi biorcy lub przedsi biorcy zagranicznemu w imieniu i na
2

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz o zmianie innych
ustaw (Dz. U. 2004 Nr 91 poz. 870).
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rzecz banku po!rednictwa w zakresie czynno!ci bankowych na podstawie umowy
agencyjnej, polegaj"cego na:
1) zawieraniu i zmianie umów rachunków bankowych,
2) zawieraniu i zmianie umów kredytu na sfinansowanie inwestycji, maj"cej na
celu zaspokojenie w#asnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
3) zawieraniu i zmianie umów kredytu konsumenckiego,
4) zawieraniu i zmianie umów ugody w sprawie sp#aty kredytów,
5) zawieraniu i zmianie umów dotycz"cych ustanowienia prawnego zabezpieczenia
kredytów,
6) zawieraniu i zmianie umów o kart p#atnicz", których stron" jest konsument,
7) przyjmowaniu wp#at, dokonywaniu wyp#at oraz obs#udze czeków zwi"zanych
z prowadzeniem rachunków bankowych przez ten bank,
8) dokonywaniu wyp#at i przyjmowaniu sp#at udzielonych przez ten bank kredytów i po$yczek pieni $nych,
9) przyjmowaniu wp#at na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki,
10) przyjmowaniu dyspozycji przeprowadzania bankowych rozlicze% pieni $nych
zwi"zanych z prowadzeniem rachunków bankowych przez ten bank,
11)wykonywaniu innych czynno!ci, po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru
Bankowego (od 1 stycznia 2008 r. Komisji Nadzoru Finansowego), przy czym
zezwolenie takie jest wydawane, je$eli powierzenie przez bank wykonywania
innych czynno!ci jest niezb dne do prowadzenia dzia#alno!ci bankowej w sposób
ostro$ny i stabilny lub istotnego obni$enia kosztów tej dzia#alno!ci.
Ponadto bank poza czynno!ciami prawnymi móg# zleci& podmiotowi trzeciemu
wykonywanie czynno!ci faktycznych zwi"zanych z dzia#alno!ci" bankow". Z outsourcingu bankowego zosta#y wy#"czone 2 grupy czynno!ci: zarz"dzanie bankiem
i przeprowadzanie audytu wewn trznego banku. Przepisy prawne w zakresie outsourcingu reguluj" równie$, jakie formalne warunki musz" by& spe#nione, aby bank
móg# zleci& na sta#e lub okresowo wykonywanie czynno!ci podmiotowi trzeciemu:
1) bank zawiadamia Komisj Nadzoru Finansowego (wcze!niej KNB), z co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem, o zamiarze zawarcia umowy,
2) zostanie zapewnione wykonywanie przez Komisj Nadzoru Finansowego efektywnego nadzoru nad wykonywaniem powierzonych czynno!ci,
3) bank i przedsi biorca lub przedsi biorca zagraniczny b d" posiada& plany dzia#ania zapewniaj"ce ci"g#e i niezak#ócone prowadzenie dzia#alno!ci w zakresie obj tym umow",
4) powierzenie wykonywania czynno!ci nie wp#ynie niekorzystnie na prowadzenie przez bank dzia#alno!ci zgodnie z przepisami prawa, ostro$ne i stabilne
zarz"dzanie bankiem, skuteczno!& systemu kontroli wewn trznej w banku,
mo$liwo!& wykonywania obowi"zków przez bieg#ego rewidenta upowa$nionego
do badania sprawozda% finansowych banku na podstawie zawartej z bankiem
umowy oraz ochron tajemnicy prawnie chronionej.
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Bank zawiadamia Komisj Nadzoru Finansowego w terminie 14 dni o ka$dej
zmianie, rozwi"zaniu lub wyga!ni ciu umowy. Komisja Nadzoru Finansowego
mo$e $"da& od banku w szczególno!ci:
1) przedstawienia kopii zawartej umowy,
2) z#o$enia wyja!nie% dotycz"cych realizacji umowy,
3) przedstawienia planu dzia#ania,
4) przedstawienia dokumentów okre!laj"cych status przedsi biorcy lub przedsi biorcy zagranicznego, z którym bank zawar# umow ,
5) dostarczenia opisu rozwi"za% technicznych i organizacyjnych, zapewniaj"cych
bezpieczne i prawid#owe wykonywanie powierzonych czynno!ci, w szczególno!ci
ochron tajemnicy prawnie chronionej.
Komisja Nadzoru Finansowego nakazuje bankowi, w drodze decyzji, podj cie
dzia#a% zmierzaj"cych do zmiany lub rozwi"zania umowy, gdy:
1) wykonanie umowy zagra$a ostro$nemu i stabilnemu zarz"dzaniu bankiem,
2) przedsi biorca lub przedsi biorca zagraniczny b d"cy stron" umowy utraci# wymagane uprawnienia niezb dne do wykonywania tej umowy.
Poprzez wprowadzenie przepisów outsourcingu bankowego nadzór bankowy
uzyska# mo$liwo!& kontrolowania, jakie czynno!ci jakiemu podmiotowi trzeciemu
s" podzlecane na zewn"trz przez bank, a tak$e nakazywania bankom w drodze decyzji wydanej w trybie administracyjnym rozwi"zania umowy, je$eli jej wykonywanie zagra$a bankowi lub podmiot trzeci utraci# uprawnienia do jej wykonywania.
W przypadku dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych to
obowi"zuj"ce przepisy zwi"zane z funduszami inwestycyjnymi wyliczaj", kto mo$e
zajmowa& si sprzeda$" jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Mo$e
si to odbywa& bezpo!rednio, za po!rednictwem towarzystwa zarz"dzaj"cego tym
funduszem inwestycyjnym lub podmiotu prowadz"cego dzia#alno!& maklersk", i te
podmioty nie uzyskuj" dodatkowego zezwolenia. W przypadku podmiotu innego
ni$ dom maklerski, który chce zajmowa& si dystrybucj" jednostek uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych, wymagane jest zezwolenie. W przypadku sprzeda$y jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytu#ów uczestnictwa funduszy
zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzib" w pa%stwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA, European Economic Area) oraz funduszy
inwestycyjnych otwartych z siedzib" w pa%stwach nale$"cych do OECD innych ni$
pa%stwo cz#onkowskie lub pa%stwo nale$"ce do EEA, wymagane jest zezwolenie
Komisji Nadzoru Finansowego3. Kwestia sprzeda$y jednostek uczestnictwa fundu3

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.).
Za zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytu#y uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych
z siedzib" w pa%stwach EEA oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzib" w pa%stwach
nale$"cych do OECD innych ni$ pa%stwo cz#onkowskie lub pa%stwo nale$"ce do EEA, mog"
by& zbywane i odkupywane za po!rednictwem podmiotu z siedzib" lub miejscem zamieszkania
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szy inwestycyjnych lub tytu#ów uczestnictwa funduszy zagranicznych zosta#a okre!lona w art. 32 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz rozporz"dzeniu
Ministra Finansów w sprawie post powania podmiotów prowadz"cych dzia#alno!&
w zakresie po!rednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz
tytu#ów uczestnictwa4.
W przypadku produktów ubezpieczeniowych obowi"zuj"ce przepisy prawa
ubezpieczeniowego w zakresie po!rednictwa ubezpieczeniowego, tj. ustawa z dnia
22 maja 2003 r. o po!rednictwie ubezpieczeniowym, nakazuj" egzaminowanie
i wpisywanie do odpowiednich rejestrów prowadzonych przez nadzorc – obecnie
KNF, wcze!niej KNUiFE i PUNU – po!redników ubezpieczeniowych, tj. agentów
i brokerów ubezpieczeniowych. Zatem ka$da spó#ka doradztwa finansowego, która oferuje ubezpieczenia, musi znale'& si w takim rejestrze. Nale$y zauwa$y&,
$e w przypadku ubezpiecze% dystrybucja kana#ami po!rednimi, tj. przez agentów
i brokerów, jest podstawowym typem kana#u sprzeda$y zarówno ubezpiecze% maj"tkowych jak i $yciowych.
Implementacja dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych
(Markets in Financial Instruments Directive, MIFID) w Polsce, obowi"zuj"cej od
13 lipca 2009 r.5, na#o$y#a na po!redników i doradców obowi"zek rzetelnego i nie
wprowadzaj"cego w b#"d informowania klientów o ryzykach zwi"zanych z danym
instrumentem finansowym, jest to jednak tylko informowanie. Jeszcze przed implementacj" dyrektywy MIFID w Polsce toczy#a si dyskusja, w której pojawia#y si
g#osy, $e podmioty oferuj"ce produkty inwestycyjne, poza spe#nieniem obowi"zków
informacyjnych, b d" musia#y uzyska& licencj domu maklerskiego. Ostatecznie regulacje prawne implementuj"ce dyrektyw MIFID do polskiego porz"dku prawnego
z kwietnia 2009 r. i dniem wej!cia w $ycie 1 listopada 2009 r. nie wprowadzi#y takiego rozwi"zania. Wszystkie podmioty, które zajmuj" si dystrybucj" funduszy inwestycyjnych, zgodnie z przepisami dyrektywy musz" wykonywa& testy adekwatno!ci
i odpowiednio!ci. W Polsce Izba Zarz"dzania Funduszami i Aktywami opracowa#a
formularze takich testów i zosta#y one wdro$one w tych instytucjach6. Test odpowiednio!ci, s#u$"cy pozyskaniu od inwestora informacji dotycz"cych jego wiedzy
i do!wiadczenia w dziedzinie inwestycji, w celu dokonania oceny, czy przewidziany
produkt jest dla niego odpowiedni, zdaniem Izby powinien oddawa& intencj traktowania funduszy inwestycyjnych jako produktu inwestycyjnego w ca#o!ci, a nie

4

5
6

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innego ni$ podmioty, o których mowa w ust. 1art. 32
ustawy o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z pó'n. zm.)
Rozporz"dzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie post powania podmiotów prowadz"cych dzia#alno!& w zakresie po!rednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek
uczestnictwa oraz tytu#ów uczestnictwa (Dz. U. 2009 Nr 62, poz. 507).
Ibidem.
Uchwa#a nr 1/10/2009 Zarz"du Izby Zarz"dzaj"cych Funduszami i Aktywami podj ta w dniu
17 czerwca 2009 roku w Warszawie.
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jako danego funduszu, okre!lonego z nazwy lub kategorii funduszy rozró$nianych
ze wzgl du na polityk inwestycyjn" albo ryzyko inwestycyjne. Test powinien odzwierciedla& poziom wiedzy klienta na temat produktu oraz ryzyka jakie wi"$e si
z tego rodzaju inwestycj". Z kolei test adekwatno!ci sporz"dzany jest na potrzeby
badania adekwatno!ci produktu do zdolno!ci finansowej inwestora i jego zdolno!ci
do ryzyka inwestycyjnego, w ramach !wiadczenia przez dystrybutorów us#ugi doradztwa inwestycyjnego.

4. ROZWÓJ RYNKU DORADZTWA FINANSOWEGO W POLSCE
Doradztwo finansowe wyros#e na doradztwie kredytowym w Polsce rozwija#o
si bardzo dynamicznie do okresu kryzysu finansowego. Wyrazem du$ej dynamiki
wzrostu mo$e by& wska'nik udzia#u kredytów hipotecznych sprzedanych przez doradców finansowych w stosunku do kredytów hipotecznych ogó#em. O ile w 2005 r.
wynosi# on ok. 12%, co oznacza#o, $e co 12 kredyt na 100 jest sprzedawany przez
doradc , o tyle w 2009 r. wska'nik ten wzrós# do ok. 30%, co oznacza, $e ju$ co 3
hipoteczny kredyt bankowy dystrybuuj" doradcy finansowi. Od 2006 r. wrasta#a
warto!& produktów inwestycyjnych dynamiczniej ni$ kredytów hipotecznych, co
w konsekwencji prowadzi do efektu wypierania doradztwa kredytowego przez doradztwo inwestycyjne. Taka tendencja b dzie si w przysz#o!ci nadal pog# bia&,
poniewa$ w krajach o rozwini tym rynku doradztwa finansowego tylko 10–15%
sprzeda$y stanowi" kredyty, reszta to inwestycje, ubezpieczenia i emerytury.
Tabela 1. Charakterystyka spó$ek doradztwa finansowego w Polsce
Nazwa
doradcy
finansowego

Forma
prawna

Siedziba

Expander
Advisors

Spó#ka
z o.o.

Warszawa

Open
Finance

Spó#ka
akcyjna

Warszawa

Rok
za$o%enia

2000

2004

Oferowane us$ugi
finansowe

Kredyty i po$yczki dla
klientów indywidualnych i firm, produkty
oszcz dno!ciowe i inwestycyjne oraz ubezpieczenia dla klientów
indywidualnych
Kredyty i po$yczki, konta bankowe, produkty
oszcz dno!ciowe i inwestycyjne dla klientów
indywidualnych

W$a&ciciel/e

Od czerwca 2010 r.
100% Innova Capital, wcze!niej
60% Innova Capital
40% GE Investments
100% Getin Noble
Bank wchodz"cy
w sk#ad Getin
Holding
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Nazwa
doradcy
finansowego

Forma
prawna

Dom
Spó#ka
Kredytowy
akcyjna
Notus

Siedziba

Warszawa

Rok
za$o%enia

Oferowane us$ugi
finansowe

W$a&ciciel/e

2004

Kredyty i po$yczki, produkty ubezpieczeniowe,
inwestycje i oszcz dno!ciowe dla klientów
indywidualnych

Pawe# Adamiak
20%
Adam Cwynar 20%
Jacek Dziadak 20%
Robert Pep#o%ski
20%
Artur Sikora 20%

Xelion
Doradcy
Finansowi

Spó#ka
z o. o.

Warszawa

2003

A–Z
Finanse

Spó#ka
akcyjna

Wroc#aw

2004

Goldenegg
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Warszawa/
WrocSpó#ka
#aw po
z o.o./
Spó#ka nabyciu
akcyjna przez
A–Z Finanse

2003

Produkty inwestycyjne,
transakcyjne, ubezpieczeniowe, kredyt hipo- 50% Bank Pekao
teczny Banku Pekao, 50% UniCredit
inne produkty (art ban- S.p.A.
king, OFE) dla klientów indywidualnych
Krzysztof BarembKredyty i po$yczki, pro- ruch 43,74%,
dukty oszcz dno!ciowe Mariusz Kaca#a
i inwestycyjne, ubez- 21,87%, Rafa# Okupieczenia dla klientów niewski 21,87%
DOM MAKLERindywidualnych
SKI IDM 9,71%
Do lutego 2009 r.
zarz"d Goldenegg:
Ma#gorzata Kota%ska (prezes), Micha#
W grzyk (wiceprezes) oraz Krzysztof
Kredyty i po$yczki, Orlik (prokurent)
oszcz dno!ci i inwesty- posiada# wi kszo!cje, ubezpieczenia dla ciowe udzia#y Golklientów indywidual- denegg. Pozosta#e
udzia#y nale$a#y do
nych, oferta dla firm
3 business angels.
Od marca 2009 r.
100% A–Z Finanse
Spó#ka tworzy z A–Z
Finanse Grup A–Z
Finanse
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Nazwa
doradcy
finansowego

Forma
prawna

Siedziba

Rok
za$o%enia

Money
Expert

Spó#ka
akcyjna

Warszawa

2004

Gold Finance

Spó#ka
z o.o.

Pruszków

2004

Doradcy 24

Spó#ka
akcyjna

Warszawa

2006

Credit
House Polska Dorad- Spó#ka
cy Kredyto- komanwi Spó#ka dytowa
z o. o.
i Wspólnicy

Szczecin

Finamo

Spó#ka
akcyjna

Warszawa

2008

AWD
Polska

Spó#ka
z o.o.

Warszawa

2005

2005

Oferowane us$ugi
finansowe

W$a&ciciel/e

Roman Wyszomirski
30% od stycznia
Kredyty i po$yczki, 2010 r., do stycznia
produkty inwestycyjne 2010 r. Bensari Condla klientów indywidu- sulting 30%
Letos Investments
alnych
17,6%
Limaplan Ltd. 52,4%
Kredyty i po$yczki,
)ukasz B#a$ejewski
produkty inwestycyjne,
51%
leasing konsumencki,
Beniamin Fedoroubezpieczenia dla osób
wicz 49%
fizycznych
BJT s.á.r.l. (z podm.
zal.) 40,15%
AGU s.á.r.l. 11,41%
Marzanna
Produkty dla osób
Nowak-Goc#awska
fizycznych: kredyty
10,24%
i po$yczki, produkty
WDM S.A. (z podm.
inwestycyjne
zal.) 7,17%
Produkty dla firm:
Dariusz B"kowski
kredyty, leasing, fak5,21%
toring
Free float 25,82%
na GPW (rynek
New Connect)
Kredyty dla osób fizycznych (hipoteczne,
konsolidacyjne, refinansowe) i po$yczka
hipoteczna

Osoby fizyczne

Kredyty i po$yczki,
ubezpieczenia i inwe100% Meritum FIZ
stycje dla klientów
indywidualnych
Kredyty i po$yczki, ubezpieczenia, inwestycje 100% AWD AG
i emerytury dla klientów Holding
indywidualnych
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Nazwa
doradcy
finansowego

Aspiro
(dawniej
emFinanse)

Wealth
Solutions

Forma
prawna

Spó#ka
z o.o.

Spó#ka
akcyjna

Siedziba

)ód'

Warszawa

Rok
za$o%enia

2005

2007

Oferowane us$ugi
finansowe

Oferta dla osób fizycznych: rachunki bankowe, kredyty i po$yczki,
ubezpieczenia
Oferta dla firm: kredyty, rachunki bankowe,
leasing
Oferta dla osób fizycznych: kredyty
hipoteczne, produkty
ustrukturyzowane,
inwestycje alternatywne (wine banking, art.
banking, inwestycje
w grunty)
Kredyty dla firm
Kredyty i po$yczyki,
produkty oszcz dno!ciowe i inwestycyjne,
ubezpieczenia dla
klientów indywidualnych

W$a&ciciel/e

100% BRE Bank

Maciej Kossowski,
Micha# Kowalski,
Adam Ruci%ski,
Dariusz Szpejda,
Witold Szpejda

Maciej Arkadiusz
Gryglas
Luiza Wanda
Jakubowska
Iwona Urszula
Uziemb#o
Home Broker S.A.
100%, z kolei w ramach Home Broker
S.A. 100% w#a!cicielem spó#ki jest
Leszek Czarmecki
100% RedNet
Property

Gryglas
Jakubowska Real
Finance

Spó#ka
komandytowa

Warszawa

2006

Home
Broker
Doradcy
Finansowi

Spó#ka
z o.o.

Warszawa

2009

Kredyty hipoteczne

RedNet
Finance

Spó#ka
z o.o.

Jaworzno

2007

Kredyty hipoteczne

2007

Oferta dla klientów
indywidualnych: kredyty hipoteczne i konsolidacyjne, po$yczka
Rafa# Norbert Lis
hipoteczna
30%
Oferta dla firm:
Iwona Za#uska 70%
kredyty obrotowe,
inwestycyjne, w tym
deweloperski, leasing
nieruchomo!ci

Upper
Finance

Sp. z
o.o.

Warszawa

*ród#o: K. Waliszewski, Coraz trudniejsze doradztwo, „Bank” 3/2009, s. 12 i aktualizacja w#asna.
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Tabela 2. Liczba doradców i oddzia$ów firm zrzeszonych w Zwi'zku Firm
Doradztwa Finansowego (dane za III kwarta$ 2009 r.)
Nazwa firmy
Open Finance
Grupa A–Z Finanse
DK Notus
Money Expert
Finamo
Gold Finance
Realfinance
Expander
Credit House D.K.
Wealth Solutions*

Razem

Liczba dorad- Liczba doradLiczba placówek Liczba placówek
ców (w$asców
(w$asnych)
(zewn(trznych)
nych)
(zewn(trznych)

683
536
264
240
186
140
125
98
53
x
2 325

x
x
x
x
x
x
50
70
19
x
139

76
29
22
18
28
4
5
19
9
x
210

x
x
x
x
x
19
2
33
4
x
58

* Firma dystrybuuje produkty przez sie& zewn trznych partnerów.
*ród#o: Bran!a doradztwa finansowego po III kwarta ach 2009 r., ZFDF, http://zwiazek-doradcow.
org/index.php?option=com_content&view=article&id=39:brana-doradztwa-finansowego-po-iiikwartaach-2009r&catid=3:aktualnoci&Itemid=13 (dost p 14 VIII 2010 r.)

Wykres 1. Sprzeda kredytów hipotecznych i produktów inwestycyjnych przez
doradców finansowych w Polsce (w mln z!)
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
2001

2002

2003

2004

2005

Wartość kredytów sprzedanych

2006

2007

2008

2009

Wartość inwestycji sprzedanych

!ród"o: K. Waliszewski, Doradztwo finansowe na rynku kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych, „Inwestor”, 6/2010, s. 85.
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Coraz popularniejszym modelem prowadzenia dzia"alno#ci biznesowej w bran$y
doradztwa finansowego jest model placówek partnerskich, które s% prowadzone
przez lokalnych przedsi biorców. Jak wskazuj% dane Zwi%zku Firm Doradztwa Finansowego, tylko 6% doradców jest zatrudnionych w placówkach zewn trznych,
a oddzia"y partnerskie stanowi% ponad 20% placówek doradców ogó"em. Rok 2010
przyniós" powa$ne przetasowania na rynku doradców finansowych. Od zawsze
trzeci podmiot na rynku – Dom Kredytowy Notus – zdetronizowa" niegdysiejszego
lidera rynku, a pó&niej wicelidera – spó"k Expander.
Wykres 2. Sprzeda kredytów hipotecznych przez banki hipoteczne i udzia!
doradców finansowych w sprzeda y kredytów hipotecznych
60
50
40
30
20
10
0

!ród"o: K. Waliszewski, Doradztwo..., op. cit., s. 85.

5. SZANSE DLA BANKÓW I SEKTORA BANKOWEGO
ZE WSPÓ"PRACY Z DORADCAMI FINANSOWYMI
Wspó"praca banków i doradców finansowych przynosi wiele korzy#ci bankom.
Do najwa$niejszych z nich nale$%:
1. Mo$liwo#' zaistnienia i szybkiego wzrostu udzia"u w rynku danego produktu,
np. kredytów hipotecznych przez dany bank dzi ki wspó"pracy z doradcami
finansowymi.
2. Brak konieczno#ci tworzenia w"asnych placówek i zatrudniania pracowników
(obni$enie kosztów banków rozwoju w"asnej sieci).
3. Kontakt z rynkiem i innymi ofertami banków – doradcy finansowi potrafi%
wskaza', jakie s% silne i s"abe strony oferty danego banku.
4. Dla osób maj%cych awersj do banków doradca finansowy jest "%cznikiem mi dzy bankiem a klientem.
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5. Doradcy finansowi wspomagaj% banki w kompletowaniu dokumentów kredytowych, wycenie oraz inspekcji nieruchomo#ci kredytowanych.
6. Dzi ki wspó"pracy z doradcami finansowymi bank mo$e zdoby' klientów nawet
z tych miejscowo#ci, szczególnie mniejszych, gdzie nie ma i nie zamierza tworzy' placówek.

6. ZAGRO#ENIA DLA BANKÓW I SEKTORA BANKOWEGO
ZE WSPÓ"PRACY Z DORADCAMI FINANSOWYMI
Wspó"praca banków i doradców finansowych rodzi równie$ nast puj%ce zagro$enia i ryzyka:
1. Brak licencjonowania i nadzoru doradców finansowych oznacza wy$szy poziom
ryzyka wspó"pracy banków i doradców finansowych w porównaniu z sytuacj%,
gdyby istnia" system licencjonowania i nadzoru.
2. Prowizyjny system wynagradzania doradców finansowych przez banki mo$e
oznacza', $e b d% oni d%$yli do sprzeda$y jak najwi kszego wolumenu kredytów.
Oznacza to si ganie do ró$nych grup kredytobiorców, równie$ tych charakteryzuj%cych si podwy$szonym ryzykiem kredytowym, w konsekwencji powoduj%cym konieczno#' tworzenia przez banki rezerw. Doradcy finansowi w Polsce do
momentu wej#cia w $ycie rekomendacji S polecali klientom kredyty walutowe
bez zwracania uwagi na ryzyka z tym zwi%zane, poniewa$ w sytuacji braku zdolno#ci kredytowej dla kredytu w z"otych mog"a istnie' taka zdolno#' dla kredytu
walutowego. W konsekwencji kredyty walutowe by"y udzielane na granicy zdolno#ci kredytowej klienta. W momencie wzrostu kursu walutowego i/lub stopy
procentowej, klientowi przestawa"o starcza' na sp"at raty, a ponadto zwi ksza"a si drastycznie wysoko#' zad"u$enia wyra$ona w z"otych. Oznacza"o to,
$e pomimo np. 2 lat sp"aty kredytu, klient mia" zad"u$enie wyra$one w z"otych
wy$sze ni$ w momencie zaci%gni cia kredytu. Innym skutkiem progresywnego,
prowizyjnego wynagradzania doradców finansowych przez banki, by"o namawianie klientów do zaci%gania kredytów hipotecznych ponad potrzeby, np. przy
wska&niku LTV 120% i ulokowania zb dnej nadwy$ki w fundusze inwestycyjne.
Oznacza"o to, $e w przypadku braku wk"adu w"asnego klient móg" 20% warto#ci
mieszkania zainwestowa' w instrumenty inwestycyjne. W momencie za"amania
si gie"dy inwestycje te przynios"y straty, a klient musia" sp"aca' wy$sze raty
kredytowe.
3. Zmniejszenie sprzeda$y danego banku w zakresie kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych. Doradcy finansowi mog% rekomendowa' klientowi przeniesienie
kredytu z jednego do drugiego banku w ramach refinansowania lub dokonanie konsolidacji kredytów wielu banków w kredyt jednego banku. Za kredytem
mo$e pój#' równie$ g"ówny rachunek klienta.
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4. Nierówne traktowanie ofert poszczególnych banków. W przypadku doradztwa
finansowego op"acanego przez instytucje finansowe a nie konsumentów, istnieje
ryzyko, $e przez doradców b d% preferowane oferty tych banków, które p"ac%
najwy$sze prowizje doradcom finansowym.
5. Trudno#ci z realizacj% bankowej strategii sprzeda$y wi%zanej (cross hellingu).
Doradca finansowy w ramach ca"okszta"tu finansów klienta mo$e rekomendowa' mu zaci%gni cie kredytu w banku A, lokowanie oszcz dno#ci w instytucji
finansowej B, a zakup karty kredytowej w banku C. Taka filozofia sprzeda$y
jest sprzeczna z efektywn% realizacj% sprzeda$y wi%zanej, czyli sprzeda$y jak
najwi kszej ilo#ci produktów danego banku konkretnemu klientowi (nazywane
jest to uproduktowaniem klienta).
6. Pozyskanie informacji na temat procedur i procesów kredytowych przez doradców finansowych. Doradcy finansowi, pog" biaj%c wspó"prac z bankami,
wchodz% w obszar kompetencji analityków bankowych. Uzyskuj% cenn% wiedz
na temat procedur bankowych oraz sposobu post powania w zakresie kredytów.
Wiedz t wykorzystuj% w interesie swoich klientów.
7. Ujawnienie i utrata przez bank kluczowych informacji. Doradcy finansowi,
wspó"pracuj%c z bankami, pozyskuj% unikalne informacje, których przekazywanie dalej mo$e zagrozi' interesom banku, np. informacje o klientach, o procedurach wp"ywaj%cych na efektywno#' operacyjn% banków.
8. Si"a przetargowa doradców finansowych wzgl dem banków. W zwi%zku z du$ym
udzia"em doradców finansowych w kredytowym rynku bankowym s% to podmioty, z którymi banki musz% si liczy'. Oznacza to, $e w przypadku negocjacji
banki musz% si liczy' ze stanowiskiem doradców, które jest pochodn% stanowiska klienta, a to mo$e prowadzi' do pogorszenia wyników banków.
9. Kanibalizacja kana"ów dystrybucji banków. Wprowadzanie przez banki specjalnych, lepszych warunków oferty kredytowej dla klientów doradców finansowych
ni$ klientów placówek w"asnych banku, powoduje redukcj potencja"u w"asnej
sieci sprzeda$y.
10. Wobec komplementarnych do produktów bankowych us"ug innych po#redników
finansowych (ubezpieczyciele, spó"ki leasingowe, TFI), rezygnacja z oferty banku
na rzecz oferty innego po#rednika finansowego, co oznacza w konsekwencji, przy
powtarzalno#ci tego zjawiska, wypieranie banków z roli wiod%cej instytucji po#rednictwa finansowego, tzw. dezintermediacja finansowa (desintermediation).

PODSUMOWANIE
Rozwój rynku us"ug doradztwa finansowego w Polsce od pocz%tku XXI w., przy
braku bada( i dostatecznej ilo#ci literatury w tym zakresie nad jego rozwojem, rodzi potrzeb zaj cia si t% problematyk%. Doradcy finansowi w Polsce obecnie sprze156
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daj% co trzeci bankowy kredyt hipoteczny. Tak du$a skala zjawiska, przy braku
regulacji dzia"alno#ci doradców finansowych, braku obj cia ich nadzorem ze strony
KNF i obligatoryjnym licencjonowaniem, rodzi zagro$enie dla sektora bankowego
w Polsce. W zwi%zku z tym, $e dzia"alno#ci% doradcz% mo$e zajmowa' si ka$dy,
rodzi to równie$ powa$ne zagro$enia dla jako#ci tych us"ug z punktu widzenia
klienta. Pozorn% warto#ci% dla klienta jest brak op"at za us"ug doradztwa, poniewa$ doradcy s% wynagradzani przez instytucje finansowe – dostarczycieli produktów finansowych. W przysz"o#ci nale$y oczekiwa', $e rynek doradztwa finansowego
przejdzie z fazy narodzin do fazy dojrza"o#ci, czego wyrazem b dzie obligatoryjne
certyfikowanie gwarantuj%ce odpowiedni poziom wiedzy i umiej tno#ci pracowników spó"ek doradztwa finansowego, a tak$e zostanie poddany systemowemu nadzorowi ze strony KNF jako uzupe"nienie samoregulacji rynku realizowanej obecnie
przez organizacje bran$owe, np. Zwi%zek Firm Doradztwa Finansowego.
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INFORMACJA DOTYCZ$CA
ZASAD GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW
W SYSTEMIE BRYTYJSKIM
WST%P
Pierwsz% brytyjsk% instytucj% gwarantuj%c% depozyty bankowe by" System
Ochrony Depozytów (Deposit Protection Scheme), który zosta" utworzony w 1979 r.
By" on wówczas jedn% z o#miu instytucji dzia"aj%cych w Wielkiej Brytanii, które
zajmowa"y si gwarantowaniem powierzonych przez klientów #rodków pieni $nych
ró$nym instytucjom finansowym. Obecnie instytucj% gwarantowania depozytów w
Wielkiej Brytanii jest System Gwarantowania Us"ug Finansowych (ang. Financial
Services Compensation Scheme – FSCS).
FSCS rozpocz%" dzia"alno#' 1 grudnia 2001 r., na mocy Ustawy o Us"ugach i Rynkach Finansowych (Financial Services and Markets Act), jako niezale$na instytucja
o charakterze publicznym. Ustawa ta powo"a"a do $ycia zintegrowany system nadzoru
finansowego w Wielkiej Brytanii (Financial Services Authority – FSA) oraz pierwszy
w Europie zintegrowany system gwarantowania #rodków finansowych powierzonych
wszystkim instytucjom sektora finansowego. Obok depozytów bankowych ochronie
podlegaj% równie$ #rodki pieni $ne w towarzystwach ubezpieczeniowych (polisy ubezpieczeniowe), firmach doradztwa finansowego i firmach inwestycyjnych. Od 2004 r.
ochron% s% obj te równie$ zasoby zgromadzone przez klientów firm doradczych w zakresie kredytów hipotecznych. FSCS jest ponadto odpowiedzialny za proces likwidacji
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