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W dniu 8 stycznia 2014 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło do konsultacji projekt nowelizacji
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa) oraz innych ustaw (ustawy – prawo
bankowe, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy o
działalności ubezpieczeniowej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o nadzorze nad
rynkiem kapitałowym).
Nie ma wątpliwości, że będzie to największa (systemowa wręcz) zmiana w Ustawie od
wdrożenia MiFID w Polsce. Projektowane zmiany w zasadzie, zgodnie z tytułem wpisu, idą w
kierunku normalizowania systemowego rynku i jego struktury;

doganiamy Europę w

dostosowaniu do przepisów Dyrektywy MiIFD wprowadzając tzw. jednolitą licencję bankową.
Z projektowanych zmian wynika, że z polskiego porządku prawnego zniknąć mają w
szczególności banki powiernicze, także tzw. banki z art. 70 ust. 2 ustawy oraz zapewne (co
pokażą znowelizowane rozporządzenia wykonawcze do Ustawy) biura maklerskie. Zniknięcie
oczywiście nie oznacza, że banki przestaną dane usługi świadczyć, a raczej, że nastąpi
systemowe uporządkowanie form i sposobów świadczenia usług maklerskich, czyli zachowany
zostanie podział „europejski” na firmy inwestycyjne (np. domy maklerskie) i banki prowadzące
działalność maklerską. Dla banków powierniczych, biur maklerskich itp. może to wiązać się w
szczególności z kilkoma kwestiami:


utratą szczególnych praw i obowiązków przyznanych firmie inwestycyjnej (biura
maklerskie) oraz szczególnego statusu banku powierniczego,



z dużą zmianą wewnętrzną biur maklerskich/banków powierniczych – przesądzą o tym,
co prawda dopiero przepisy rozporządzeń wykonawczych, ale zapewne można się
spodziewać, że skoro zniknie wewnętrzne wyodrębnienie w postaci firmy inwestycyjnej,
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biur oraz wewnętrzne wyodrębnienie banku powierniczego, to oznaczać będzie, że znikną
także odrębne komórki ds. zapewnienia zgodności, oraz inne funkcje wsparcia w biurach
maklerskich i w bankach powierniczych.
Jednocześnie nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby ustawodawca zrezygnował z większości
wymogów technicznych i organizacyjnych (stosowanych odpowiednio) dla świadczenia usług
maklerskich (systemy, chińskie mury, wydzielenie formalne pomieszczeń etc. etc.).
Jeżeli Ustawa miałaby zostać znowelizowana w zakresie w jakim przygotowano projekt, to
model świadczenia usług maklerskich wyglądać będzie zapewne następująco:

Warto wskazać, że banki będą świadczyć usługi maklerskie na zasadzie jednej licencji a nie jak
dotychczas kilku (np. dla biur maklerskich i banków powierniczych - oddzielnie).
I chociaż same proponowane zmiany należy ocenić bardzo pozytywnie, głównie z powodów już
wskazanych, tzn. w szczególności w kontekście ujednolicenia form świadczenia usług
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maklerskich oraz znacznego uproszczenia to jednak razi mnogość nieścisłości w projekcie.W
zakresie szczegółowych proponowanych zmian odsyłam do projektu nowelizacji.
Więcej w artykule:

Czy „doganiamy Europę?” – rozważania na temat jednolitej licencji

bankowej - opublikowanym w Biuletynie Nr 5 Izby Domów Maklerskich (16-06-2014 r.).
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