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Streszczenie
Wspólnotowy rynek usług finansowych zmaga się od 2007 roku z harmonizacją 

działań w postaci implementacji dyrektyw MIFID. Dla Polski jest to szczególne 
wyzwanie, ponieważ od kilku miesięcy obowiązują nowe przepisy, które zmieniają 
percepcję w podejściu do sprzedaży produktów inwestycyjnych. Autor przedstawia 
genezę projektu, jego cele razem z tłem w postaci prawnych zagadnień. Ostatnia część 
poświęcona jest praktycznym aspektom funkcjonowania MIFID oraz konkluzjom na 
temat wdrożenia powyższych regulacji.

Wprowadzenie

Czwarty kwartał roku 2008 to w Polsce bardzo burzliwy okres, pełen 
zaskakujących wahań indeksów giełdowych, istotnych zmian wskaźników 
makroekonomicznych oraz skrajnych emocji na rynkach finansowych. Był 
to zarazem także czas głośnej dyskusji dotyczącej opcji walutowych i strat, 
które poniosły polskie firmy korzystające z tych rozwiązań. Abstrahując 
od zasadności oskarżeń wobec konstrukcji samych opcji, warto zwrócić 
uwagę na liczne komentarze obwiniające za upadłość przedsiębiorców brak 
w polskim porządku prawnym regulacji dotyczących Markets In Financial 
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Instruments Directive (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finan-
sowych; MIFID). Prezydenckie weto wobec ustaw nowelizowanych w celu 
implementacji unijnego porządku prawnego to bezpośrednia przyczyna tego 
opóźnienia. Do wyjaśnienia pozostają wciąż pytania: czy udałoby się uniknąć 
problemu opcji walutowych?, co zmieniają nowe przepisy dla uczestników 
rynku kapitałowego?, jak MIFID wpływa na rozwój sektora finansów? – autor 
artykułu będzie szukał na nie odpowiedzi.

1. Geneza i cele projektu na tle regulacji prawnych

W związku z dynamicznymi zmianami zachodzącymi na rynkach finan-
sowych oraz rozwojem samych instrumentów finansowych Unia Europejska 
zintensyfikowała w pierwszych latach ubiegłej dekady działania zmierzające 
w stronę integracji i standaryzacji obrotu na unijnym rynku, stwarzając nowe 
ramy prawne dla świadczenia usług inwestycyjnych w Unii. Cele, które obrano 
za drogowskaz przy działaniach legislacyjnych pod nazwą MIFID, dotyczyły 
następujących aspektów: 
 – podniesienia zakresu ochrony inwestorów w krajach Unii Europejskiej,
 – poprawy przejrzystości i wydajności europejskiego rynku finansowego,
 – wprowadzenia regulacji (single passport) pozwalających firmom inwesty-

cyjnym na świadczenie usług we wszystkich krajach UE na podstawie 
zezwolenia uzyskanego w swoim kraju,

 – integracji rynku finansowego poprzez zminimalizowanie kosztów pozy-
skania kapitału i zwiększenie płynności,

 – ujednolicenia zasad działania instytucji finansowych1.
MIFID stanowi część szerszego planu – Financial Services Action Plan 

(FSAP), przyjętego przez Komisję Europejską w 1999 r., którego głównym 
celem było stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju jednolitego rynku 
usług finansowych.

Reasumując, priorytet stanowi rozwój i eliminacja barier w postaci 
wspólnych zasad postępowania firm inwestycyjnych, integralnych nie 
tylko wobec państw członkowskich UE, ale całego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego2. Wspólnym mianownikiem wszelkich działań harmonizacyj-

1 K. Żelazek, Wyższy standard usług i ochrona interesów inwestora, „Rzeczpospolita”, 
30.10.2007.

2 Do EOG należą kraje UE oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia, czyli łącznie 30 państw.
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nych jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony obywateli oraz podmiotów 
działających na rynkach finansowych. Prawny fundament MIFID-u stanowią 
trzy wspólnotowe akty:
 – Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 

2004 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych (MIFID);
 – Dyrektywa Komisji 2006/73/WE z 10 sierpnia 2006 roku wprowadzająca 

środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowa-
dzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefi-
niowanych na potrzeby tejże dyrektywy (akt wykonawczy);

 – Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006 z 10 sierpnia 2006 roku wpro-
wadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw in-
westycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, 
przejrzystości rynkowej, dopuszczenia instrumentów finansowych do ob-
rotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (akt wyko-
nawczy).

Największym wyzwaniem jest implementacja powyższych regulacji do 
krajowego porządku prawnego. Przepisy dyrektywy MiFID powinny być 
stosowane od dnia 1 listopada 2007 r. Okres dziewięciu miesięcy między 
transpozycją do prawa krajowego a stosowaniem dyrektyw był przewidziany 
w celu zagwarantowania uczestnikom rynku finansowego czasu wymaganego 
na dostosowanie się do nowych reguł. 

Komisja wszczęła pierwszy etap postępowań w sprawie naruszenia 
przepisów 20 kwietnia 2007 r. przeciwko 23 państwom członkowskim w od-
niesieniu do dyrektywy MIFID i przeciwko 24 państwom członkowskim 
w odniesieniu do dyrektywy wykonawczej. Wysłano wezwania do usunięcia 
uchybienia, w których Komisja zwróciła się do państw członkowskich o po-
danie powodów opóźnienia transpozycji. 

Nowe przepisy najszybciej wdrożyła Norwegia, mimo że nie jest człon-
kiem Unii Europejskiej. Rumunia i Bułgaria, stając się formalnie członkiem 
wspólnoty 1 stycznia 2007 roku, wprowadziły automatycznie literalne zapisy 
MIFID-u, a w tym samym roku zrobiły to także Francja, Szwecja, Cypr 
i Malta.
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Polska, zgodnie z unijnym prawem, miała 2 lata na ich przyjęcie. Dlatego 
też sejm zajął się nowelizacją łącznie trzech ustaw, które wprowadzały u nas  
dyrektywę MIFID w życie:
 – ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r.3,
 – ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r.4,
 – ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów fi-

nansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicz-
nych z dnia 29 lipca 2005 r.5

Prezydent Lech Kaczyński 23 września 2008 roku skierował do Trybunału 
Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy 
o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowym, uznając, że ingeruje 
ona w niezależność banku centralnego. Ustawa nakładała na Narodowy Bank 
Polski obowiązek pozbycia się 33% akcji Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych. Trybunał podzielił zastrzeżenia, że wymieniony przepis 
jest niekonstytucyjny. Jednak podkreślił też, że nie jest on nierozerwalnie 
związany z całą ustawą. Nie zmienia to faktu, że europejskie przepisy Polska 
wprowadziła z dwuletnim opóźnieniem.

2. Zmiany dla klientów i instytucji finansowych

MIFID oznacza zupełnie nowe podejście do dystrybucji instrumentów fi-
nansowych. W myśl szczegółowych regulacji instytucja finansowa musi zapewnić 
maksymalny możliwy poziom ochrony w obszarze podejmowanych przez klien-
tów decyzji inwestycyjnych. Temu celowi podporządkowane są wszystkie wymogi 
i obowiązki nałożone przez MIFID na dystrybutorów produktów finansowych.

Na tym etapie trzeba podkreślić to, że przepisy różnicują zakres obo-
wiązków w zależności od zakresu przedmiotowego regulacji. Otóż MIFID 
jednoznacznie definiuje usługi w zakresie dwóch aspektów: doradztwa finan-
sowego oraz dystrybucji funduszy inwestycyjnych.

Doradztwo jest co do zasady oferowane przez biura i domy maklerskie, 
które są kwalifikowane do tej grupy podmiotów ze względu na udzielane 
klientom rekomendacje kupna i sprzedaży danych walorów. W dalszej części 
artykułu analizie poddana zostanie regulacja dotycząca dystrybucji.

3 DzU 2004, nr 146, poz. 1546, ze zm.
4 DzU 2005, nr 183, poz. 1538, ze zm.
5 DzU 2005, nr 184, poz. 1539, ze zm.
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Na czym polegają szczegółowe zmiany po wdrożeniu MIFID? Klienci 
są głównymi beneficjentami nowych przepisów, a Rozporządzenie Ministra 
Finansów z dnia 20 listopada 20086 wprowadza obowiązek przekazania przez 
instytucje finansowe następujących informacji:
 – Informację o polityce zarządzania konfliktami interesów – dokument ten 

wskazuje okoliczności mogące skutkować powstaniem konfliktu interesów 
lub stanowiące taki konflikt oraz przyjęty przez instytucję finansową mo-
del zarządzania tymi konfliktami.

 – Informację o instytucji finansowej – zbiór podstawowych informacji, za-
wierający między innymi: dane teleadresowe, wskazanie sposobów oraz 
języka komunikowania się z dystrybutorem, określenie zasad świadcze-
nia przez dystrybutora usług, zasad wnoszenia i rozpatrywania reklamacji 
i inne. 

 – Informację o funduszach inwestycyjnych – dokument definiujący pojęcie 
funduszu inwestycyjnego, omawiający podstawowe kategorie funduszy 
i wskazujący na ryzyko związane z inwestowaniem w fundusze. W doku-
mencie zawarta jest również informacja o opłatach związanych z inwesto-
waniem w fundusze oraz o zasadach opodatkowania zysków z tego typu 
inwestycji.

 – Informację o polityce klasyfikacji i reklasyfikacji klienta – dokument okre-
śla zasady klasyfikowania klientów do kategorii: klientów detalicznych, 
klientów profesjonalnych oraz uprawnionych kontrahentów, wskazując 
równocześnie warunki, w jakich może dojść do zmiany klasyfikacji.

Ostatni aspekt z wymienionej listy jest najbardziej eksponowany przy 
dostosowaniu poziomu ochrony do poziomu wiedzy i doświadczenia w za-
kresie inwestowania. Dystrybutor (bank) kwalifikuje klientów na podstawie 
MIFID do jednej z poniższych kategorii:

6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie trybu i wa-
runków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy 
o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych, par. 10.
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Tabela 1

Klasyfikacja klientów wg MIFID

Klienci profesjonalni
Do tej kategorii należą między innymi: banki, firmy inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, 
fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne. 

Przedsiębiorcy spełniający dwa z poniższych wymogów:
 –  suma bilansowa przedsiębiorcy wynosi co najmniej 20 mln euro,
 – osiągnięta przez przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej 
40 mln euro,

 – kapitał własny lub fundusz własny przedsiębiorcy wynosi co najmniej 2 mln euro
Zakres informacji i ochrony obejmuje:

 – informacje dotyczące stosowanej przez instytucję finansową polityki zarządzania kon-
fliktem interesów,

 – informacje dotyczące polityki działania w najlepiej pojętym interesie klientów, w zakre-
sie usług inwestycyjnych oraz obrotu instrumentami finansowymi,

 – informacje zawierające ogólny opis charakteru instrumentów finansowych znajdujących 
się w ofercie i ryzyka z nimi związanego

Uprawnieni kontrahenci
Do tej kategorii należą instytucje finansowe oraz klienci profesjonalni, którzy wyrazili zgodę na 
przydzielenie do kategorii uprawnionych kontrahentów.

Zakres informacji i ochrony obejmuje:
 – informacje o metodach zarządzania konfliktami interesów,
 – informacje o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej 
usługi maklerskiej na rzecz klienta przy użyciu trwałego nośnika 

Klienci detaliczni
Osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa niezakwalifikowane do kategorii klientów profesjonalnych 
oraz uprawnionych kontrahentów.

Klient detaliczny ma prawo wystąpić z wnioskiem o zmianę kategorii na klienta profesjonalnego. 
Zmiana kategorii nastąpi w przypadku, gdy klient spełni warunki zakwalifikowania go do 
kategorii klienta profesjonalnego (co najmniej dwa z poniższych):
 – zawierał transakcje o równowartości co najmniej 50 tys. euro każda ze średnią często-
tliwością min. 10 transakcji na kwartał ciągu ostatnich 4 kwartałów (w zakresie wszyst-
kich instrumentów, z których korzysta za pośrednictwem banku), 

 – wartość jego portfela wynosi min. równowartość 500 tys. euro (instrumenty finansowe 
+ środki pieniężne),

 – pracuje lub pracował w sektorze finansowym, pod warunkiem że wniosek klienta zosta-
nie pozytywnie rozpatrzony przez bank

Zakres informacji i ochrony obejmuje:
 – informacje dotyczące stosowanej przez bank polityki zarządzania konfliktem interesów,
 – informacje zawierające szczegółowy opis charakteru instrumentów finansowych znajdu-
jących się w ofercie banku i ryzyka z nimi związanego,

 – informacje dotyczące banku i prowadzonej przez bank działalności oraz informacje 
związane z usługą, która ma być świadczona na rzecz klienta,

 – wykonanie testu adekwatności
Źródło:  opracowanie własne na podstawie dyrektyw MIFID.
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Jak wynika z powyższego zestawienia, największy poziom ochrony przy-
pada klientom detalicznym, do których – ze względu na wymagania – kwalifi-
kowana jest ogromna większość wszystkich inwestorów. Reklasyfikacja moż-
liwa jest w dwie strony – w górę i w dół. Klient kwalifikowany jako detaliczny, 
aby mógł być uznany za profesjonalnego lub uprawnionego kontrahenta, musi 
spełnić szereg wymogów – wymieniono je w tabeli 1, natomiast reklasyfikacja 
w drugą stronę jest możliwa na podstawie samej deklaracji danego klienta.

W stosunku do klientów detalicznych dystrybutor jednostek uczestnic-
twa funduszy ma obowiązek przeprowadzić tzw. test adekwatności7. Celem 
testu jest upewnienie się, że usługa inwestycyjna lub instrument finansowy są 
adekwatne dla klienta. Adekwatność oznacza co najmniej rozumienie produk-
tu przez klienta, a w szczególności ryzyka związanego z danym produktem 
i usługą. 

Reasumując, test adekwatności to zestaw pytań pozwalających na okre-
ślenie poziomu wiedzy o inwestowaniu oraz inwestycyjnego doświadczenia 
klienta. Na tej podstawie instytucja finansowa otrzymuje informację, czy 
produkt jest adekwatny dla potencjalnego nabywcy. Test może przynieść 
wynik negatywny, ale jeżeli klient podpisze stosowne oświadczenie, stwier-
dzając, że ma świadomość, iż fundusz inwestycyjny na podstawie udzielonych 
odpowiedzi nie jest zalecanym rozwiązaniem, może mimo wszystko nabyć 
produkt inwestycyjny. Na podstawie ankiet można też zbudować profil klien-
ta i ocenić jego skłonność do ryzyka, oferując na tej podstawie najbardziej 
optymalne rozwiązanie. 

Wytyczne dotyczące treści ankiety mają dużą dozę ogólności, dlatego też 
instytucje finansowe przygotowujące pytania najczęściej posiłkują się w tym 
celu formularzem przygotowanym przez Izbę Zarządzających Funduszami 
i Aktywami (IZFA). Ankieta składa się z 10 pytań, z czego dwa pierwsze 
(najważniejsze) mają bardziej rozbudowaną formę, na którą składa się odpo-
wiednio 4 i 5 pytań uszczegóławiających:

7 Obowiązek przeprowadzenia testu wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 listopada 2008 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, op.cit..
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1. Proszę zaznaczyć stwierdzenia, z którymi Pani/Pan się zgadza:
A. Fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem 
ryzyka inwestycyjnego.
□ tak □ nie
B. Fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku, a historycz-
ne wyniki funduszy nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników 
w przyszłości.
□ tak □ nie
C. Zalecany okres inwestowania zależy od wybranego funduszu.
□ tak □ nie
D. Podstawowym źródłem wiedzy na temat funduszu inwestycyjnego otwar-
tego jest jego prospekt informacyjny.
□ tak □ nie
2. Czy w okresie ostatnich 5 lat inwestowała Pani/ inwestował Pan w:
A. Lokaty bankowe
□ często □ sporadycznie □ nigdy
B. Obligacje
□ często □ sporadycznie □ nigdy
C. Fundusze inwestycyjne
□ często □ sporadycznie □ nigdy
D. Akcje
□ często □ sporadycznie □ nigdy
E. Inne (m.in. waluty, plany inwestycyjne, ubezpieczenia kapitałowe, produk-
ty strukturyzowane, inne instrumenty finansowe)
□ często □ sporadycznie □ nigdy

Odpowiedzi na powyższe pytania są punktowane najwyżej, a część 
instytucji, która wdrożyła tę formę testu, na tyle restrykcyjnie traktuje te 
zagadnienia, że błędne odpowiedzi na pierwsze pytania dyskredytują auto-
matycznie wynik całego testu. Niedoskonałość polega na tym, że do testu 
można podejść wielokrotnie, zawsze są to te same pytania, a doradca zna 
prawidłowe odpowiedzi.
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Należy podkreślić, że ankieta dotycząca adekwatności dotyczy tyl-
ko klientów zakwalifikowanych jako detaliczni wg klasyfikacji MIFID. 
Uprawnieni kontrahenci i klienci profesjonalni ze względu na specyfikę 
wykonywanej działalności i posiadaną wiedzę w zakresie produktów inwe-
stycyjnych z takiego obowiązku są zwolnieni.

Wartością dodaną – oprócz szczegółowej informacji o firmie inwestycyj-
nej, potencjalnym ryzyku oraz działaniu w najlepiej pojętym interesie klienta –  
jest to, że inwestor otrzymuje także na piśmie informacje o polityce zarządza-
nia konfliktami interesów. Ten ostatni aspekt dotyczy stworzenia takiej sieci 
sprzedaży, w której eliminuje się preferowanie produktów inwestycyjnych, 
które są oferowane tylko ze względu na wysoką prowizję dla sprzedawcy. 
Obowiązkiem dystrybutora produktów inwestycyjnych jest powołanie do 
życia odpowiedniego działu oraz stosownych procedur związanych z takimi 
niepożądanymi działaniami.

Nowe obszary regulacji wobec klientów zainteresowanych produktami 
inwestycyjnymi przedstawia rysunek 1.

MIFID

Klasyfikacja 
klientów

Adekwatność 
usługi / produktu

Informacja  
o firmie  

i produkcie

Działanie  
w najlepiej 

pojętym interesie

Informacja 
o ryzyku

Informacja 
o polityce 

zarządzania 
konfliktami

Rys. 1.  Przedmiotowy zakres MIFID
Źródło:  opracowanie własne na podstawie dyrektyw MIFID.

3. Praktyczny wymiar regulacji MIFID

Jak wskazały doświadczenia włoskie, pierwsze tygodnie po wprowa-
dzeniu nowych przepisów dotyczących MIFID przyniosły spadek sprze-
daży produktów inwestycyjnych. Ta tendencja podyktowana była nowymi 
obowiązkami po stronie sprzedawców, zwiększeniem obciążeń związanych 
z drukowanych dokumentów i w konsekwencji poświęceniem większej ilości 
czasu na każdego klienta. 
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Proces dostosowywania polskich instytucji finansowych do nowej rzeczy-
wistości nie napawał optymizmem. Według badań firmy Deloitte z października 
20098, czyli ok. 6 miesięcy przed wejściem w życie MIFID-u w Polsce, przeprowa-
dzono w wytypowanych losowo oddziałach 25 banków tzw. mystery shopping9. Aż 
84% doradców bankowych, sprzedając produkt, przytaczało w swojej argumentacji 
potoczne opinie, a nie konkretne dane. Aby przyspieszyć zawarcie transakcji, 64% 
łagodnie sugerowało rezygnację z przeczytania prospektów i informacji o ryzyku. 
Z kolei w 56% przypadków doradcy nie podawali informacji o ryzyku związanym 
z inwestycją w dany produkt bądź nakłaniali do inwestycji w bardziej ryzykowne 
instrumenty. Była to ważna lekcja przed kwietniowym zdrożeniem.

21 kwietnia 2010 roku wygasło vacatio legis nowelizowanych ustaw 
i w pełni wdrożyliśmy unijne regulacje dotyczące MIFID. Data ta znamienna 
jest także z tego względu, że banki, które dotychczas były dystrybutorami 
jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, swoje umocowanie w tej 
materii przestały posiadać na podstawie ustawy o funduszach na rzecz ustawy 
o obrocie instrumentami finansowymi. Ta zmiana podstawy prawnej skutkuje 
koniecznością podpisania nowych umów przez klientów w siedzibach instytucji 
finansowych. Kto nie dokonał tej czynności, po 21 kwietnia nie może dokony-
wać operacji finansowych na rejestrach funduszy10. Kampanię informacyjną 
banki wzięły na swoje barki. Najczęściej przybrała ona formę korespondencji 
w postaci listu dołączanego do comiesięcznych wyciągów lub elektronicznej in-
formacji na stronie instytucji finansowej. Nie są to najbardziej skuteczne kanały 
komunikacji, dlatego nadal istnieje liczna grupa osób, które nie mają nowych 
umów11. Jeżeli ktoś samodzielnie nie może podpisać nowego dokumentu, jedyną 
alternatywą jest notarialne pełnomocnictwo do takiej czynności na rzecz osoby 
trzeciej. Trzeba pamiętać o tym, że wizyta w oddziale dystrybutora wiąże się już 
z przeprowadzeniem oceny adekwatności w postaci ankiety oraz uzyskaniem 
potwierdzenia otrzymania nowych dokumentów i zapoznania się z nimi, czyli 
obowiązkami nałożonymi na instytucje finansowe przez ustawodawcę. 

8 A. Makowiecki, Połowa doradców bankowych nie informuje o ryzyku inwestycyjnym, 
„Gazeta Prawna”, 29.10.2009 r.

9 Mystery shopping – technika tzw. tajemniczego klienta.
10 Wyjątkiem jest tzw. wpłata bezpośrednia, traktowana jako transakcja niefinansowa.
11 Do 29 marca 2010 r. Bank BZWBK podpisał zaledwie 11,4 tys. nowych umów MiFID, 

co stanowiło ok. 7%  wszystkich klientów.
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Obsługa wydłużyła się kosztem nowych formalności. MIFID to również 
odpowiedni standard zachowań wobec klientów w postaci udzielania jasnych, 
zrozumiałych i wyczerpujących informacji odnośnie do oferowanych produk-
tów. Poza tym wymogiem jest posługiwanie się faktami, a nie obiegowymi 
opiniami, które mogą być mylące i wprowadzające w błąd, oraz udzielanie 
pełnych informacji o: kosztach związanych z daną inwestycją, o zasadach 
opodatkowania zysków oraz o konfliktach interesów (o ile występują).

Ocena nowego porządku prawnego jest o tyle krytyczna, że MIFID 
zwiększa obciążenia natury biurokratycznej, podnosi koszty dystrybucji, które 
finalnie poniesie klient. Intencja w postaci bezpieczeństwa, transparentności 
i harmonizacji sektora usług finansowych jest słuszna, aczkolwiek w praktyce 
ani wymagana ankieta, ani liczne dokumenty nie ustrzegą przed problemem 
pokroju opcji walutowych. Nie ma praktycznie żadnych konsekwencji nieza-
liczonej ankiety, której forma też pozostawia wiele do życzenia. Rynek ka-
pitałowy nadal cieszy się zainteresowaniem, świadczy o tym chociażby duże 
zainteresowanie debiutem spółki PZU, poza tym saldo wpłat do funduszy 
inwestycyjnych od kilku miesięcy jest nadal dodatnie. MIFID nie zniechęca 
inwestorów, ale akcentuje świadome decyzje inwestora. Projekt ma szansę 
spełnić oczekiwania, pod warunkiem że front office’owi pracownicy instytucji 
finansowych z należytą skrupulatnością oraz adekwatną komunikacją z klien-
tem będą realizować nowe zadania i nie potraktują MIFID-u jako kolejnego 
bezcelowego obowiązku, który dodatkowo ingeruje w sprzedaż produktów 
inwestycyjnych.

EU’S ECONOMY DETERMINES BY EUROPEAN COMMUNITY LAW – 
MIFID’S IMPORTANCE AND IMPACT ON POLISH FINANCIAL MARKET

Summary

Markets in Financial Instruments Directive – is a European Directive, to be im-
plemented in 2007 in the European Economic Area. MIFID’s primary objectives are 
protection of investors, fostering further competition in the financial services industry 
and increased market transparency. MIFID concerns almost all financial instruments 
and investment services. From beginning to implementation and conclusions.

Translated by Łukasz Pawłyszyn


