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ZASTRZEŻENIE  
 • Prezentowane w prezentacji 

opinie są efektem moich 
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utożsamiać z opiniami moich 
pracodawców (obecnych i 
przeszłych) 
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Wymagania Wypłacalności I to przeszłość  
 • Art. 153. Zakład ubezpieczeń jest obowiązany do lokowania środków finansowych w 

taki sposób, aby uwzględniając rodzaj i strukturę prowadzonych ubezpieczeń osiągnąć 
jak największy stopień bezpieczeństwa i rentowności przy jednoczesnym zachowaniu 
płynności środków.  

• Art. 154. 1. Zakład ubezpieczeń jest obowiązany posiadać aktywa spełniające warunki 
określone w ustawie w wysokości nie niższej niż wartość rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych w ujęciu brutto. 

• (…) 

• Art. 155. 1. Aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno--ubezpieczeniowych nie 
mogą przekraczać:  

• 1) 40% wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w papierach wartościowych 
dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym i jednostkach uczestnictwa (…) 

• (…) 

• 9. Na wniosek zakładu ubezpieczeń organ nadzoru może udzielić, w drodze decyzji, 
zezwolenia na uznawanie za aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno--
ubezpieczeniowych aktywów innych niż określone w ust. 6. Organ nadzoru w decyzji 
udzielającej zezwolenia określa warunki dopuszczalności uznania za aktywa stanowiące 
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wskazanych w zezwoleniu aktywów.  

 3 



Pewne wnioski z przeszłości    
Art. 153. Zakład ubezpieczeń jest obowiązany do lokowania środków finansowych w taki 
sposób, aby uwzględniając rodzaj i strukturę prowadzonych ubezpieczeń osiągnąć jak 
największy stopień bezpieczeństwa i rentowności przy jednoczesnym zachowaniu 
płynności środków.  

Komunikat z 234. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 26 września 2014 r.  

Komisja jednogłośnie nałożyła na XXX karę pieniężną w wysokości 1 miliona 500 tysięcy 
złotych za naruszenie art. 30 ust. 1 i art. 153 ustawy o działalności ubezpieczeniowej w 
ramach działalności inwestycyjnej prowadzonej w okresie YYYY 

Zakład ubezpieczeń inwestował m.in. w obligacje i akcje podmiotów powiązanych osobowo 
i kapitałowo, o niskim kapitale zakładowym, które powstały i wyemitowały obligacje w 
krótkim czasie przed dokonaniem inwestycji i brak było wiarygodnych analiz ich sytuacji 
finansowej. Niejednokrotnie nabywano wszystkie wyemitowane przez dany podmiot 
papiery wartościowe lub instrumenty finansowe z opcją wykupu poprzez wydanie obligacji 
nowej emisji. W niektórych przypadkach brak było zabezpieczenia inwestycji lub wartość 
zabezpieczeń nie była wystarczająca z punktu widzenia standardów inwestycyjnych 
zakładów ubezpieczeń. Lokowano także środki finansowe w instrumenty, które nie były 
dopuszczone do obrotu zorganizowanego czy w akcje i obligacje tych samych podmiotów. 
Inwestycje były dokonywane z naruszeniem zasady maksymalizacji bezpieczeństwa i 
rentowności lokat przy zachowaniu płynności lokowanych środków oraz z naruszeniem 
obowiązujących w zakładzie ubezpieczeń regulacji wewnętrznych.  
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Wymagania Wypłacalności II – zapisy ustawowe 
System zarządzania ryzykiem 

USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 

Dodatkowo: Wytyczne EIOPA dotyczące systemu zarządzania  EIOPA-BoS-14/253 PL 

 

Art. 57. 1. System zarządzania ryzykiem obejmuje ryzyka, które należy uwzględnić w 
obliczeniach kapitałowego wymogu wypłacalności, oraz ryzyka, które są uwzględniane 
jedynie częściowo lub są w tych obliczeniach pomijane. 

2. System zarządzania ryzykiem obejmuje co najmniej: 

1) ocenę ryzyka przyjmowanego do ubezpieczenia i tworzenie rezerw techniczno-   
 ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności; 

2) zarządzanie aktywami i zobowiązaniami; 

3) lokaty, w szczególności w instrumenty pochodne; 

4) zarządzanie płynnością i ryzykiem koncentracji; 

5) zarządzanie ryzykiem operacyjnym; 

6) reasekurację i inne techniki przenoszenia ryzyka.. 
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Wymagania Wypłacalności II – zapisy ustawowe  
 Art. 59. W zakresie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym zakład ubezpieczeń i zakład 

reasekuracji wykazują, że spełniają wymagania, o których mowa w art. 276. 

 

Art. 276. 1. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji lokują środki finansowe zgodnie z 
zasadą ostrożnego inwestora, określoną w ust. 2–8. 

 

2. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji lokują środki finansowe wyłącznie w aktywa i 
instrumenty finansowe, których ryzyko mogą właściwie określić, mierzyć, monitorować, 
którym mogą właściwie zarządzać, które mogą właściwie kontrolować i prowadzić 
sprawozdawczość w zakresie ryzyka i które mogą właściwie uwzględnić przy ocenie 
ogólnych potrzeb w zakresie wypłacalności zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 1. 

 

3. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji lokują środki finansowe, a w szczególności 
aktywa stanowiące pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności i aktywa stanowiące 
pokrycie minimalnego wymogu kapitałowego, w taki sposób, aby osiągnąć jak największy 
stopień bezpieczeństwa, jakości i rentowności, przy jednoczesnym zachowaniu płynności 
środków. Umiejscowienie aktywów zapewnia ich dostępność. 
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Wymagania Wypłacalności II – zapisy ustawowe  
 4. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji lokują aktywa zgodnie z następującymi 

zasadami: 

1) aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów 
wypłacalności uwzględniają rodzaj działalności wykonywanej przez zakład ubezpieczeń lub 
zakład reasekuracji, w szczególności charakter i czas trwania zobowiązań z tytułu zawartych 
umów ubezpieczenia lub umów reasekuracji; 

2) aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów 
wypłacalności są lokowane w sposób zgodny z interesami ubezpieczających, 
ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia, z uwzględnieniem 

ujawnionych celów prowadzonej polityki lokacyjnej; 

3) aktywa są zróżnicowane i odpowiednio rozproszone, tak aby umożliwiały właściwe 
reagowanie przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji na zmiany w otoczeniu 
gospodarczym, w szczególności na rozwój sytuacji na rynkach finansowych i rynkach 
nieruchomości lub wystąpienie zdarzeń katastroficznych; 

4) lokaty w aktywa, które nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, zakład 
utrzymuje na ostrożnym poziomie;  
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Wymagania Wypłacalności II – zapisy ustawowe  
 4. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji lokują aktywa zgodnie z następującymi 

zasadami: (…) 

5) zakład może lokować aktywa w instrumenty pochodne, pod warunkiem że przyczyniają 
się one do zmniejszenia ryzyka lub ułatwiają efektywne zarządzanie portfelem; 

6) zakład różnicuje aktywa w taki sposób, aby uniknąć nadmiernego uzależnienia od 
jednego, określonego składnika aktywów, emitenta lub grupy emitentów powiązanych ze 
sobą lub określonego obszaru geograficznego oraz nadmiernej akumulacji ryzyka w całym 
portfelu, a lokaty w aktywach wyemitowanych przez tego samego emitenta lub 

grupę emitentów powiązanych ze sobą nie mogą narażać zakładu ubezpieczeń lub zakładu 
reasekuracji na nadmierną koncentrację ryzyka 
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Wymagania Wypłacalności II – zapisy ustawowe  
 5. W odniesieniu do lokat, o których mowa w ust. 4 pkt 2, w przypadku wystąpienia 

konfliktu interesów zakład ubezpieczeń lub podmiot zarządzający portfelem aktywów 
zapewnia dokonanie lokaty w najlepszym interesie ubezpieczających, ubezpieczonych i 
uprawnionych z umów ubezpieczenia.  

 

6. (uchylony) Wymogu określonego w ust. 4 pkt 6 nie stosuje się do papierów 
wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczonych przez Skarb Państwa lub 
podmioty, wobec zobowiązań lub działalności których zobowiązania Skarbu Państwa, 
udzielone na podstawie odrębnych przepisów, spełniają wymogi ochrony kredytowej w 
rozumieniu art. 213–215 rozporządzenia nr 575/2013.  
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Wymagania Wypłacalności II – zapisy ustawowe  
 7. W przypadku umów ubezpieczenia na życie, w których ryzyko lokaty ponosi 

ubezpieczający, w tym umów ubezpieczenia na życie, w których świadczenie zakładu 
ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy, rezerwy techniczno- -
ubezpieczeniowe dla celów wypłacalności znajdują jak najdokładniejsze odzwierciedlenie 
w jednostkach uczestnictwa lub w odpowiednich aktywach. Przepisów ust. 4 pkt 3–6 nie 
stosuje się.  

8. Jeżeli warunki umów ubezpieczenia na życie, w których ryzyko lokaty ponosi 
ubezpieczający, w tym umów ubezpieczenia na życie, w których świadczenie zakładu 
ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy, przewidują wypłatę świadczenia 
gwarantowanego związanego z wynikiem lokaty lub innego świadczenia gwarantowanego, 
aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów 
wypłacalności związanych z tymi świadczeniami są lokowane zgodnie z przepisami ust. 4 
pkt 3–6.  
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PRUDENT PERSON PRINCIPLE  
 Znane z krajów anglosaskich (szczególnie Anglia/ USA) 

Prawo precedensowe 

Vaughan kontra Menlove. 1835=1837 (stóg siana) 

 

 

 

 

 

“to the best of his judgment; (subjective)  vs  „adhere to the rule which requires in all cases 
a regard to caution such as a man of ordinary prudence would observe” (objective).  

 

Zasada stosowana w powierniczym zarządzaniu majątkiem osoby fizycznej, funduszem 
emertytalnym itp. 

W literaturze spotykamy: 

Prudent Person Rule 

Prudent Person Principle (PPP) 

 

 

 

 

11 



Opinie nadzorów 

Circular on the National Bank of Belgium’s prudential expectations concerning the 
governance system in the insurance and reinsurance sector  

6. FINANCIAL MANAGEMENT  

6.1. INVESTMENT - THE ‘PRUDENT PERSON’ PRINCIPLE  

The Solvency II Directive and Delegated Regulation 2015/35, as well as Chapter 3 of this 
Circular explain in detail certain aspects of the ‘prudent person’ principle, such as asset-
liability management, investments in derivatives, liquidity risk and concentration risk 
management. Below, it is primarily the other aspects of the ‘prudent person’ principle that 
are explained.  

6.1.1. Investment risk management  

The insurance company shall not depend solely on information from third parties, such as 
financial institutions, portfolio managers and rating agencies. In particular, the company 
shall develop its own range of key risk indicators adapted to its policy on investment risk 
management and its business strategy.  

When the company makes investment decisions, it shall take into account the investment-
related risks and shall not rely solely on the capital requirements taking sufficient account 
of the risks, so that they can be appropriately managed.  
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Opinie nadzorów 
Circular on the National Bank of Belgium’s prudential expectations concerning the 
governance system in the insurance and reinsurance sector  

6. FINANCIAL MANAGEMENT  

6.1.2. Assessment of non-routine investment activities  

Before carrying out an investment or investment activity of a non-routine nature, the 
company must assess at least the following:  

a) its capacity to make the investment or carry out and manage the investment activity;  

b) the risks specifically related to the investment or investment activity and the effect of 
the investment or investment activity on the company’s risk profile;  

c) the alignment of the investment or investment activity with the interests of beneficiaries 
and policy-holders, including the restrictions set by the company as regards the 
commitments that may be taken on, and efficient portfolio management;  

d) the effect of that investment or investment activity on the quality, security, liquidity, 
return and availability of the portfolio as a whole.  

When the investment or investment activity entails a significant risk or leads to a 
substantial change to the risk profile, the company shall have procedures requiring the 
company’s risk management function to inform the statutory governing body and 
management committee of that risk or change in the risk profile.  
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Opinie nadzorów 

Circular on the National Bank of Belgium’s prudential expectations concerning the 
governance system in the insurance and reinsurance sector  

6. FINANCIAL MANAGEMENT  

6.1.3. Investment portfolio security, quality, liquidity, and returns  

The company shall regularly assess and regularly supervise the security, quality, liquidity 
and returns of the portfolio as a whole by at least looking into:  

a) any restrictions arising from commitments, including from policy-holder guarantees, 
and any published policies for future discretionary pay-outs and, where applicable, the 
reasonable expectations of policy-holders;  

b) the level and nature of risks that the company is prepared to assume;  

c) the level of diversity of the portfolio as a whole;  

d) the characteristics of the assets, such as the credit rating of counterparties, the liquidity, 
the question of whether assets are tangible or intangible, the durability, existence and 
quality of sureties or other assets or that cover the assets, gearing or encumbrances;  

e) events which could change the characteristics of investments, including any guarantees, 
or which could influence the value of the assets;  

f) circumstances relating to the location and availability of the assets such as: non-
portability; legal problems in other countries; monetary measures; custodian risk; extra 
collateral and lending.  
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Opinie nadzorów 
Circular on the National Bank of Belgium’s prudential expectations 6. FINANCIAL 
MANAGEMENT  

6.1.4. Return  

The company shall set objectives for returns it wishes to gain on its investments, taking 
into account the need to obtain durable revenue on the asset portfolios to comply with the 
reasonable expectations of policy-holders.  

6.1.5. Conflicts of interest  

In its investment policy, the company shall describe how it identifies and handles any 
potential conflicts of interest in relation to investments, irrespective of whether these 
conflicts arise within the company or within the entity that manages the asset portfolio. 
It shall also document the measures taken to manage such conflicts.  

6.1.6. Unit-linked insurance and index-linked policies  

The company shall ensure that its investments under its unit-linked insurance and index-
linked policies are selected in the interest of policy-holders and beneficiaries, taking into 
account all published policy objectives.  

In case of unit-linked insurance activity, the company shall take into account and manage 
the limitations that unit-linked insurance entails, especially liquidity constraints.  
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Opinie nadzorów 
Circular on the National Bank of Belgium’s prudential expectations  

6. FINANCIAL MANAGEMENT  

6.1.7. Assets not admitted to trading on a regulated market  

For investments that are not admitted to trading on a regulated market, and for complex 
products that are difficult to mark to market, the company shall implement procedures 
and manage, supervise and audit these procedures.  

Assets admitted to trading on a regulated market but which are not traded or are not 
traded in the usual way shall be handled by the company in the same way as assets not 
admitted to trading on a regulated market.  

6.1.8. Derivatives  

If the company uses derivatives, it shall lay down procedures in line with its policy on 
investment risk management to exercise supervision on the results of these derivatives.  

If the company uses derivatives to promote effective portfolio management, it shall 
provide evidence of how it improves the quality, security, liquidity or return on the 
portfolio without this having a significant negative impact on these aspects.  

If derivatives are used to reduce the risks or if they are used as a risk-mitigation technique, 
the company shall document the reasons for the use of derivatives and provides 
evidence that there is actually an effective risk transfer.  (…) 

16 



Opinie nadzorów 
BAFIN:  Auslegungsentscheidung zum Grundsatz der unternehmerischen Vorsicht (Prudent 
Person Principle, PPP) Januar 2016 

 

Zasada proporcjonalności 

Nie dotyczy graniczenia samych wymogów a sposobu ich spełnienia. 

 

Zasada ostrożnego Inwestora: 

Nacisk na standard zachowań, a nie na ilościowe reguły ostrożnościowe.  

Zasada, że zawsze należy zachować ostrożność musi zwyciężyć we wszystkich procesach, 
realizujących przyjęte strategie inwestycyjne, ich wdrażane i monitorowane. 

  

Roztropność i kompetencje do zarządzania aktywami przedsiębiorstwa są podstawowymi 
warunkami,  

Poleganie na własnych wskaźnikach ryzyka obok publikowanych przez strony trzecie. 
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Opinie nadzorów 
BAFIN 

Zasada ostrożnego Inwestora: 

 

Przedsiębiorstwo dokonuje inwestycji w taki sposób, że pożądany przez spółkę stopień 
bezpieczeństwa, płynności, rentowności i jakości jest spełniony na poziomie portfela. 

 

Działalność inwestycyjna codzienna / okazjonalna – szczególna: 

• muszą być spełnione wymagania znajomości i wyceny aktywów; 

• Interesy stron i ograniczenia zapisane w umowach; 

• Powinna nie pogarszać portfela inwestycyjnego jako całości. 

• To nie znaczy, że inwestycja nie może mieć negatywnego  wpływu na jeden lub więcej 
kryteriów oceny portfela, aby z kolei poprawić inne kryteria. Negatywne skutki nie może 
jednak przewyższać. 

• W przypadku okazjonalnej inwestycji powinna być powiadomiona FZR i jeśli trzeba 
przeprowadzona analiza skutków długoterminowych (ORSA). 

• W przypadku istotnego wpływu na profil ryzyka – zgłoszona do Zarządu lub rady 
nadzorczej 
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Opinie nadzorów 
AUSTRIA: 

Ustawa ubezpieczeniowa: 

Qualitative requirements for investments Article 126. The FMA may, with the consent of 
the Federal Minister of Finance, determine by regulation more specific qualitative 
requirements regarding the prudent person principles defined in Article 124 para. 1 and 
Article 125.  

 Insurance Undertakings Investment Regulation (Versicherungsunternehmen 
Kapitalanlageverordnung - VU-KAV) Full title Regulation of the Austrian Financial Market 
Authority (FMA) on quality requirements for investments by insurance and reinsurance 
undertakings (Austrian Insurance Undertaking Investment Regulation – VU-KAV; 
Versicherungsunterne  

 Article 3. In order to ensure fulfilment of the requirements pursuant to Article 124 para. 1 
VAG 2016, insurance and reinsurance undertakings must create and implement written 
internal company policies related to ALM and investments in accordance with Article 110 
para. 1, 2 nos. 2 and 3 and para. 6 in conjunction with Article 107 para. 3 VAG 2016, which 
include at least the following components, provided that these are relevant to the 
investments of the undertaking:  

19 



Opinie nadzorów 
AUSTRIA: 

Investment Regulation (Versicherungsunternehmen Kapitalanlageverordnung - VU-KAV) 
(…) 

insurance and reinsurance undertakings must create and implement written internal 
company policies related to ALM and investments in accordance with Article 110 para. 1, 
2 nos. 2 and 3 and para. 6 in conjunction with Article 107 para. 3 VAG 2016, which include 
at least the following components, provided that these are relevant to the investments of 
the undertaking:  

segmentation of the whole portfolio (…); 

investment objectives with due regard to obligations under insurance contracts and other 
liabilities, risk, return, time horizon and liquidity requirements;  

 processes for ALM;  

criteria for the security, quality, liquidity, profitability and availability of the whole portfolio 
and the limit system derived from this;  

strategic asset allocation, suitable deviation parameters and rules for determining these;  
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Opinie nadzorów 
AUSTRIA: 

Investment Regulation (Versicherungsunternehmen Kapitalanlageverordnung - VU-KAV) 
(…) 

specification of the escalation mechanisms in the event that the limits set (…)  are 
exceeded;  

scope and frequency of internal credit risk assessments pursuant to Article 8, including 
the determination of criteria whereby a new credit risk assessment is required; 1 

conditions under which the insurance or reinsurance undertaking is able to engage in 
securities lending and repurchase agreements;  

processes for assessing the valuation of assets and monitoring developments in their 
value. 

  

21 



Opinie nadzorów 
AUSTRIA: 

Investment Regulation (Versicherungsunternehmen Kapitalanlageverordnung - VU-KAV) 
(…) 

 obowiązkowe rozdzielnie 

  

Organisational separation Article 4. In order to ensure fulfilment of the requirements 
pursuant to Article 124 para. 1 nos. 1 to 4 VAG 2016, the valuation of the assets, the 
processing and recording of the transactions in accounting must be separated from the 
asset selection as part of the investment from an organisational point of view in 
accordance with Article 107 para. 2 no. 1 VAG 2016. Documentation Article 5.  

The basic principles for investment decisions along with the ongoing monitoring of the 
changes in value and of the credit risk must be documented appropriately in order to be 
able to identify, measure, monitor, manage and control the risks of the investment 
appropriately (…)and to be able to report on these appropriately.  

All transactions must be recorded promptly and in full.  
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Opinie nadzorów 
AUSTRIA: 

Z raportu IMF: 

IMF Country Report No. 20/63 AUSTRIA March 2020  

  

The VAG allows the FMA to take extraordinary measures in the interest of policyholders 
and beneficiaries. The FMA can temporarily prohibit payments of insurance benefits, and 
in the case of life assurance, prohibit also surrenders and advance payments on policies, 
as well as reduce the obligations of the insurer arising from life assurance, in accordance 
with the existing assets.  

The safeguard provided by the law (Article 316 VAG) is that such extraordinary measures as 
the temporary prohibition of payments, are revoked when the financial situation of the 
insurer permits it. 
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Opinie stowarzyszeń aktuarialnych 
The Prudent-Person Rule in Relation to Investment Policy  

Guidance AG working group Prudent-Person 13 December 2010 

(PENSIONS) 

  

With regard to investments mainly in regulated markets, the working group assumes 

that what is meant by this is a share of at least 75% to 80%. 

  

The working group drew the following conclusions from the discussion with the 

supervisor, the Dutch Central Bank: (...) 

The ex ante audit of the investment policy (and the process by which this is 

formulated), of the degree of freedom and of the management measures taken 

is far more important than the ex post audit or the audit of monitoring or 

processes; 
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Opinie stowarzyszeń aktuarialnych 
The Prudent-Person Rule in Relation to Investment Policy  

Guidance AG working group Prudent-Person 13 December 2010 

(PENSIONS) 

  

Guidelines for the Application of the Prudent-Person 

Assessment Criteria to Investment Policy 

The assessment by the actuary is based on the following structure 

(a three-phase model): 

· How did the pension fund arrive at its investment policy (what choices were 

made and what assumptions were applied)? 

 

· Has the investment policy been recorded properly (was a broad study carried out 

and were the right policy considerations made)? 

 

· Was the investment policy carried out as intended and is the policy monitored 

adequately? 
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Opinie stowarzyszeń aktuarialnych 
The Prudent-Person Rule in Relation to Investment Policy  

Guidance AG working group Prudent-Person 13 December 2010 

(PENSIONS) 

  

With regard to investments mainly in regulated markets, the working group assumes 

that what is meant by this is a share of at least 75% to 80%. 

  

The working group drew the following conclusions from the discussion with the 

supervisor, the Dutch Central Bank: (...) 

The ex ante audit of the investment policy (and the process by which this is 

formulated), of the degree of freedom and of the management measures taken 

is far more important than the ex post audit or the audit of monitoring or 

processes; 
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Opinie nadzorów 
KNF (na podstawie szkoleń CEDUR): 

Wnioski ze szkolenia CEDUR: Zasady przeprowadzania kontroli funduszy inwestycyjnych 

Szkolenie odbyło się w formie zdalnej w dniu 30 09 2020. 

Zwrócono uwagę, że kontrolerzy często zaskoczeni są, że muszą relatywnie długo czekać na 
dokumentację, która powinna być dostępna „od ręki”. 

Omówiono przedstawiono listę 60 nieprawidłowości zidentyfikowanych w trakcie kontroli  i 
omówiono wybrane   

Ad Polityka Inwestycyjna: 

Niedopuszczalne jest celowe przekraczanie limitów inwestycyjnych  – jest to obecnie 
sporadyczne bo było mocno piętnowane w przeszłości – NIC NIE USPRAWIEDLIWIA 
NARUSZENIA LIMITÓW NAWET DZIALANIE „W INTERESIE KLINETA” LUB FAKT, ŻE „KLIENT 
ZAROBIŁ” 

W takim przypadku klient zawsze może dochodzić swych opraw. 

Kontrola odbywa się formalnie: naruszono statut / nie naruszono – czy działanie jest 
zgodnie ze statutem i czy wycena aktywów jest prawidłowa – nie ma innej oceny 

Decyzje inwestycyjne i ich uzasadnienie, zarządzanie ryzykiem, konfliktem interesów, czy są 
wymagane regulacje a gdy są, czy TFI działają zgodnie z nimi. 
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Opinie nadzorów 
KNF (na podstawie szkoleń CEDUR): 

Wnioski ze szkolenia CEDUR: Zasady przeprowadzania kontroli funduszy inwestycyjnych 

Szkolenie odbyło się w formie zdalnej w dniu 30 09 2020. 

Czy decyzje inwestycyjne są zgodne są ze statutem – czy wszystkie wymienione czynniki 
przy podejmowaniu decyzji były analizowane? Czy przy decyzjach inwestycyjnych 
uwzględniono wszystkie dostępne informacje lub informacje, które powinny być 
pozyskane. 

Zgodność z deklarowanym celem statutu:  np. gdy celem jest wzrost wartości aktywów w 
wyniku wzrostu wartości  lokat – uważamy, że powinien nabywać składniki o potencjalnie 
wysokim możliwym wzroście – nie aktywa dające dywidendę. Cokolwiek fundusz robi – 
robi by działania ukierunkowane na realizację deklarowanego celu. Przykład: Fundusz 
nieruchomości – inwestowanie w nieruchomość, której wartość nie wzrośnie za rok, 
nakłady bieżące nie mają sensu. Taką nieruchomość należy sprzedać. 

Dobrze udokumentowana decyzja inwestycyjna  to taka, w której osoba, która przejęła 
zarządzanie może na podstawie dokumentów uzasadnić decyzję poprzednika. 
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Opinie nadzorów 
KNF (na podstawie szkoleń CEDUR): 

Wnioski ze szkolenia CEDUR: Zasady przeprowadzania kontroli funduszy inwestycyjnych 

Szkolenie odbyło się w formie zdalnej w dniu 30 09 2020. 

Wewnętrzna organizacja TFI: czy jest ktoś w stanie w Towarzystwie podjąć działania 
weryfikujące, czy decyzje inwestycyjne są w interesie klientów – np. zlecamy czynności 
innemu podmiotowi ale TFI musi mieć kogoś kto nie będzie decyzji podejmował ale będzie 
mógł dyskutować z zarządzającym i i oceniać jego działania. 

Musi być zgodność metod wyceny do wartości godziwej z zapisami w polityce 
rachunkowości – nie można stosować metody wyceny nieopisanej w polityce . Jeśli lepsza 
wycena do wartości godziwej metodami nieopisanymi – trzeba zmieniać politykę 
rachunkowości – nie wystarczy powołać się na ustawę: jeśli zasady rachunkowości nie 
pozwalają na wycenić do wartości godziwej – trzeba zmienić politykę 

Wykupy – gdy zbliża się termin wykupu – organ nie oczekuje, że one będą w 100% 
zrealizowane – musi być oszacowanie oczekiwanej wartości wykupów  – mogą być redukcje 
ale musi być możliwość choćby częściowej realizacji wykupów. (uwaga moja – nie dotyczy 
TU) 
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Opinie nadzorów 
KNF (na podstawie szkoleń CEDUR): 

Wnioski ze szkolenia CEDUR: Zasady przeprowadzania kontroli funduszy inwestycyjnych 

Szkolenie odbyło się w formie zdalnej w dniu 30 09 2020. 

Nie wolno w żadnym zakresie różnicować wykupów bez odpowiednich zapisów w statucie. 

Depozytariusz nie może ignorować naruszeń wykrytych w działalności inwestycyjnej TFI. 

Depozytariusz nie musi wyceniać, ma ocenić raport z wyceny (np. błędy w opisach – nie 
zawsze prosi o dane źródłowe) – musi weryfikować raport z wyceny – czy tam nie ma 
nieścisłości / błędów. 

Prawidłowe projekcie wartości / wykupów – spotkanym błędem było to, że w prognozach 
nie brano pod uwagę kosztów serwisanów . Oczekiwanie kontroli  – kolejne szacunki 
wysokości wykupów powinny być bliższe rzeczywistości 

Wycena godziwa – przykład nieprawidłowości - kupiliśmy wierzytelności za 1 300 inny 
oferent dawał 1 200 – nasza wycena 1 300 nie jest automatycznie godziwa – sprzedajemy 
małe partie by otrzymać „wycenę” całości  nie jest podstawa do automatycznego 
potwierdzenia wyceny. 
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Czy nadzory  popełniają  błędy? 

25 January 2012 by Patrick Ploeger , Marnix Somsen and Roan Lamp De Brauw Blackstone 
Westbroek N.V.: Stichting Pensioenfonds Vereenigde Glasfabrieken invested approximately 13 
percent of its funds in gold bullion. DNB was of the view that (…)  an investment of this 
proportion in one investment category carries an excessive dependence (concentration risk) 
with it and as such violates the prudent person rule. DNB subsequently imposed an 
instruction which obligates the pension fund to decrease its investment in gold substantially. 
The pension fund lodged an appeal (…) The District Court concluded as follows: 

article 135 Pensions Act refers to a general standard 

if rules to explain those general standards are lacking, or vague, higher requirements have to 
be met when asserting a violation 

the question whether a pension fund complies with article 135 Pension Act depends on the 
specific circumstances regarding the pension fund; enforcement thus requires a tailor-made 
approach by DNB 

DNB was unable to clarify to the court which assessment framework and standards it used 
to interpret the general standards 

the argument that no other Dutch pension fund had a comparable investment in gold 
bullion is by itself an insufficient ground to constitute a violation of the prudent person rule 

the conclusion that the investment in gold bullion - as a percentage of total funds - deviated 
from a certain investment index was insufficiently explained by DNB 
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Czy nadzory  popełniają  błędy? 
VI SA/Wa 42/20 - Wyrok WSA w Warszawie 

 W dniu [...] września 2018 r., w odpowiedzi na ww. wezwanie Komisji, Towarzystwo wyjaśniło, 
iż powierzając G. zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Funduszy miało przede wszystkim na 

uwadze, iż G. posiadał zezwolenie na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami 
funduszu sekurytyzacyjnego, udzielone decyzją Komisji z dnia [...] 

W ocenie Towarzystwa fakt dysponowania przez G. przedmiotowym zezwoleniem stanowił 
potwierdzenie, że podmiot ten będzie zarządzał portfelami sekurytyzowanych wierzytelności 

Funduszy w interesie ich uczestników. W szczególności mając na względzie brzmienie art. 192a 
Ustawy, zgodnie z którym G. był obowiązany prowadzić działalność w zakresie zarządzania 

sekurytyzowanymi wierzytelnościami, z zachowaniem zasad uczciwego obrotu oraz w sposób 
należycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu sekurytyzacyjnego. Towarzystwo 
stwierdziło, że powierzenie G. wykonywania określonych czynności na podstawie umowy o 

zarządzaniu uzasadnione było posiadaną przez niego wiedzą specjalistyczną, w zakresie 
pozyskiwania, zarządzania oraz administrowania portfelami wierzytelności sekurytyzowanych 

jak również dostępem G. do możliwości pozyskiwania takich portfeli na rynku polskim. 
Towarzystwo wskazało, że G. oświadczyło, że posiada wszelkie warunki techniczne i 

organizacyjne wymagane właściwymi przepisami prawa, do zarządzania całością portfela 
inwestycyjnego funduszu obejmującego sekurytyzowane wierzytelności. Zdaniem 

Towarzystwa, dobrą kondycję finansową oraz warunki techniczne i organizacyjne G. 
potwierdzały także — na moment zawarcia Umowy o zarządzanie — publicznie dostępne 
informacje, w tym sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządu z działalności G..  
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Czy nadzory  popełniają  błędy? 
VI SA/Wa 42/20 - Wyrok WSA w Warszawie 

Towarzystwo wskazało, że G. oświadczyło, że posiada wszelkie warunki techniczne i 
organizacyjne wymagane właściwymi przepisami prawa, do zarządzania całością portfela 
inwestycyjnego funduszu obejmującego sekurytyzowane wierzytelności. Zdaniem 
Towarzystwa, dobrą kondycję finansową oraz warunki techniczne i organizacyjne G. 
potwierdzały także — na moment zawarcia Umowy o zarządzanie — publicznie dostępne 
informacje, w tym sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządu z działalności G..  
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Czy nadzory  popełniają  błędy? 
VI SA/Wa 42/20 - Wyrok WSA w Warszawie 

  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje: 

(…) 

Podstawą uchylenia skarżonej decyzji było naruszenie przez organ przepisów postępowania 
w stopniu mającym - w ocenie Sądu - istotny wpływ na wynik sprawy, w kontekście 
poczynionych przez organ ustaleń w zakresie stanu faktycznego sprawy, które należało 
uznać za niewystarczające dla uzasadnienia wymierzonych w rozpoznawanej sprawie kar 
administracyjnych. Brak niezbędnych ustaleń uniemożliwił Sądowi weryfikację tego, czy 
prawidłowo zastosowano przepisy prawa materialnego, odnoszące się nie tylko do 
podstawy wymiaru kary, ale też problematyki przedawnienia karalności. 

Organ w swojej argumentacji kontestuje ten fakt, uznając to za wynik braku racjonalności 
działania Skarżącego i właściwych zabezpieczeń kapitału. Takiej oceny, aby była ona w 
pełni wiarygodna, należało jednak dokonać adekwatnie do stanu sprawy tj. w warunkach 
podejmowania przez Towarzystwo określonych decyzji biznesowych, a nie post factum, 
kiedy było powszechnie wiadomo, że działalność G. okazała się "piramidą finansową" 
oraz, że spółka ta jest niewypłacalna.  
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Czy nadzory  popełniają  błędy? 
VI SA/Wa 42/20 - Wyrok WSA w Warszawie 

  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje: 

(…) 

Nie wskazywała bowiem na to, w tym okresie, sytuacja finansowa tej spółki na rynku, 
zwłaszcza, że była notowana na Giełdzie. Ponadto uznać należy, że rzeczywista działalność 
spółki G. była na tyle ukryta dla uczestników rynku, zwłaszcza wobec przekazywania 
nieprawdziwych informacji o jej sytuacji finansowej, że nawet Komisja, właściwy dla rynku 
finansowego jego regulator i nadzorca, piramidy finansowej G. w porę nie dostrzegła, nie 
wydała bowiem żadnych ostrzeżeń przed tym zagrożeniem, co obrazuje raport Najwyższej 
Izby Kontroli z dnia [...] grudnia 2019 r. Nr [...]. 

(…) 

Na koniec tej części rozważań należy wskazać, że skarżona decyzja podlega uchyleniu także 
ze względu na niewskazanie przez organ, w sposób jednoznaczny, kiedy opisywane 
naruszenia skutkujące nałożeniem sankcji powstały (zmaterializowały się). 
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Czy zawsze działamy w interesie klienta? 
Definicja płynności: 

 

 Guidelines   

On liquidity stress testing in UCITS and AIFs   

 16/07/2020 | ESMA34-39-897 EN   

liquidity risk  the risk that a position in the fund cannot be sold, liquidated or closed 
at limited cost to comply at any time with obligations to redeem units/shares   

 

 

 

• Wycena godziwa gdy nie ma notowań/umorzeń 

• Zawieszanie wykupów  

• Swing pricing (np. Luxemburg, USA) 
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Dziękuję i zapraszam do dyskusji 

Korzystajmy z najlepszych 
Przykładów 

Kontakt: jacek.skwierczynski@actuary.org.pl 
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