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Problematyka.istoty.funduszu.inwestycyjnego.oraz.jego.konfrontacji.z.inny-
mi.instytucjami.finansowymi.nie.doczekała.się.dotąd.całościowego.opracowa-
nia..Literatura.traktująca.o.funduszach.inwestycyjnych.reprezentuje.w.przewa-
żającej.mierze.ujęcia.ekonomiczne;.w.szczególności.są.to.publikacje.dotyczące.
zasad.inwestowania.poprzez.fundusze.inwestycyjne..Na.gruncie.nauk.praw-
nych.temat.podejmowany.jest.w.znacznie.mniejszej.ilości.opracowań..Plasująca.
się.w.obszarze.prawa.publicznego.próba.charakterystyki.funduszu.na.tle.in-
nych.instytucji.finansowych,.prowadzących.obecnie.działalność.na.terytorium.
Polski,.może.mieć.walor.nowego.spojrzenia.na.fundusz.inwestycyjny.na.tle.
dotychczasowej.literatury.i.pozwoli.na.dostrzeżenie.istniejących.pomiędzy.
tymi.instytucjami.podobieństw.oraz.różnic..Ujęcie.takie.wydaje.się.zasadne.
ze.względu.na.coraz.większą.liczbę.i.zróżnicowanie.typów.szeroko.rozumia-
nych.instytucji.finansowych,.podejmujących.działalność.na.polskim.rynku.
finansowym,.stanowiącym.część.jednolitego.rynku.europejskiego..Podjęcie.
tych.zagadnień.wydaje.się.istotne.ze.względu.na.pojawianie.się.w.ostatnich.
latach.różnorodnych.podmiotów.o.charakterze.mieszanym,.a.także.holdingów.
oraz.konglomeratów.finansowych,.grupujących.typowe.instytucje.finansowe,.
takie.jak.instytucje.kredytowe,.ubezpieczeniowe.i.inwestycyjne..Ponadto,.sze-
roko.rozumiane.instytucje.finansowe.świadczą.coraz.bardziej.urozmaicone.
usługi.finansowe,.jak.np..usługi.oszczędnościowo-lokacyjne,.polisy.lokacyjne,.
produkty.strukturyzowane,.produkty.bancassurance.oraz.inne.tzw..usługi.hy-
brydowe..Fundusz.inwestycyjny.jest.osobą.prawną,.ale.bywa.także.określany.
jako.instrument.finansowy;.pojęciem.„fundusz.inwestycyjny”.obejmowane.są.
czasami.nawet.fundusze.emerytalne.

W.prawie.wspólnotowym.fundusze.inwestycyjne.wydają.się.być.klasyfi-
kowane.jako.instytucje.inwestycyjne,.innym.razem.jako.odrębny.typ.instytu-
cji.finansowej.–.przedsiębiorstwa.zbiorowego.inwestowania.w.papiery.war-
tościowe.(undertakings for collective investment in transferable securities,.
tzw..UCITS)..W.prawie.polskim.także.brak.jednoznacznej.klasyfikacji.fundu-
szu.inwestycyjnego.w.systemie.instytucji.finansowych.

Pojęcie.„instytucja.inwestycyjna”.na.gruncie.prawa.Unii.Europejskiej.zda-
je.się.być.tożsame.z.terminem.„firma.inwestycyjna”,.który.w.prawie.wspól-
notowym.jest.rozumiany.bardzo.szeroko,.natomiast.w.polskim.ustawodaw-
stwie.w.podstawowej.regulacji.w.zakresie.usług.inwestycyjnych,.w.art..1.pkt.33.
ustawy.z.29.7.2005.r..o.obrocie.instrumentami.finansowymi.(Dz.U..Nr.138,.
poz..1538.ze.zm.),.pojęcie.firmy.inwestycyjnej.utożsamiane.jest.z.podmiota-



mi.prowadzącymi.działalność.maklerską..Definicja.firmy.inwestycyjnej.zawar-
ta.w.ObrInstrFinU.nie.obejmuje.funduszy.inwestycyjnych,.a.także.instytucji.
świadczących.usługi.inwestycyjne.inne.niż.działalność.maklerska,.takie.jak.
np..zarządzanie.aktywami,.czy.doradztwo.inwestycyjne.

W regulacjach Unii Europejskiej brak jednoznacznego poglądu na 
usytuowanie funduszu inwestycyjnego w systemie instytucji finan-
sowych. Powstaje pytanie, czy fundusz inwestycyjny jest odrębnym 
typem instytucji finansowej, czy powinien być klasyfikowany jako 
firma inwestycyjna?

Fundusz.inwestycyjny.zostanie.wielostronnie.przedstawiony.na.tle.obec-
nie.funkcjonującego.w.Polsce.systemu.instytucji.finansowych.–.rozumianego.
w.niniejszej.pracy.jako.fragment.systemu.finansowego.składającego.się.z.insty-
tucji.finansowych,.instrumentów.finansowych,.rynków.finansowych.oraz.regu-
lacji.prawnych.określających.ich.funkcjonowanie.i.wzajemne.relacje..Celem 
rozprawy jest wyjaśnienie istoty i charakteru prawnego funduszu in-
westycyjnego oraz wskazanie cech wyróżniających go od innych pod-
miotów działających na rynku finansowym..Dla.zrealizowania.tych.celów.
i.rozwiązania.pojawiających.się.w.toku.rozważań.szczegółowych.problemów,.
w.pracy.wykorzystana.zostanie.przede.wszystkim.metoda.dogmatyczna.(ana-
lizy.materiału.normatywnego),.z.elementami.metody.porównawczej..Metoda.
dogmatyczna.znajdzie.zastosowanie.w.zakresie.prezentacji.obowiązujących.
norm.prawa.i.odwołania.się.do.wykładni.językowej,.funkcjonalnej.i.systemo-
wej.w.celu.przeprowadzenia.interpretacji.norm.prawnych.z.uwzględnieniem.
poglądów.doktryny,.orzecznictwa.i.praktyki..Posłużenie.się.metodą.dogma-
tyczną.nie.będzie.miało.na.celu.dogłębnej.analizy.poszczególnych.instytucji.
prawnych,.ale.wydzielenie.ich.z.pewnej.całości,.w.celu.ukazania.cech,.które.
wyróżniają.fundusz.inwestycyjny.od.innych.instytucji.finansowych..Potrzeba.
uchwycenia.istoty.funduszu.implikuje.prowadzenie.badań.także.w.sferze.pro-
blematyki.teoretycznej.nauk.prawnych,.w.celu.konfrontacji.definicji.norma-
tywnej.funduszu.inwestycyjnego.i.innych.instytucji.finansowych..Analizie.pod-
dane.zostaną.przede.wszystkim.rozwiązania.polskie,.a.jedynie.w.niezbędnym.
zakresie.wybrane.regulacje.i.literatura.niektórych.państw.europejskich.

Dokonana.zostanie.klasyfikacja.podstawowych.rodzajów.instytucji.finan-
sowych,.analiza.definicji.oraz.próba.uporządkowania.terminologii.dotyczącej.
systemu.instytucji.finansowych..Próba.klasyfikacji.typologicznej.różnych.in-
stytucji.finansowych.wydaje.się.być.niezbędna.w.aspekcie.stosowania.prawa.
krajowego.oraz.implementacji.regulacji.wspólnotowych..Uporządkowanie.sys-
temu.instytucji.finansowych.od.strony.prawnej.stanowi.podstawowe.zadanie.
rozprawy,.umożliwiające.wyjaśnienie.miejsca.funduszu.inwestycyjnego.w.tym.
systemie..Udzielenie.odpowiedzi.na.pytanie.o.istotę.funduszu.inwestycyjnego.
będzie.możliwe.poprzez.wyjaśnienie.pojęcia.instytucja.finansowa,.ustalenie.
rodzajów.instytucji.finansowych.skonstruowanych.przez.prawodawcę.i.wy-
stępujących.na.gruncie.doktryny,.a.następnie.dokonanie.konfrontacji.pomię-
dzy.ustalonymi.rodzajami.instytucji.finansowych.a.funduszem.inwestycyjnym..
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Interpretacji.poddane.zostaną.przede.wszystkim.przepisy.ustaw.regulujących.
podejmowanie.i.prowadzenie.działalności.w.sektorze.bankowym,.ubezpie-
czeniowym.i.inwestycyjnym..Ponadto,.należy.rozpatrzyć.zakres.pojęcia.„fun-
dusz.inwestycyjny”.w.kontekście.terminów.narodowy.fundusz.inwestycyjny,.
fundusz.private equity,.fundusz.venture capital,.czy.tzw..fundusz.kapitałowy.
–.funkcjonujących.w.ramach.rynku.finansowego.

Rozmaitość.form,.w.jakich.występują.fundusze.inwestycyjne,.a.jednocze-
śnie.ograniczone.ramy.pracy.sprawiają,.iż.badania.koncentrują.się.na.istocie.
prawnej.funduszu.inwestycyjnego.jako.typie.instytucji.finansowej.i.przedsta-
wieniu.go.w.konfrontacji.z.poszczególnymi.rodzajami.instytucji.finansowych..
Zamierzonym celem jest także wskazanie cech szczególnych wyróżnia-
jących fundusz na tle innych instytucji..Poza.przedmiotem.badania.pozo-
stawiona.zostanie.wyczerpująca.prezentacja.przepisów.ustawy.z.27.5.2004.r..
o.funduszach.inwestycyjnych.(Dz.U..Nr.146,.poz..1546.ze.zm.).oraz.problema-
tyka.ekonomiczna.funkcjonowania.funduszy.inwestycyjnych.

Analiza.funduszu.inwestycyjnego.w.systemie.instytucji.finansowych.zo-
stanie.przeprowadzona.w.dwóch.etapach..Zadaniem.pierwszej.części.pracy.
(Rozdziały.I–III).jest.dokonanie.klasyfikacji.instytucji.finansowych.jako.inwe-
storów.i.usługodawców..Druga.część.pracy.(Rozdziały.I�–�II).ma.na.celu.po-
kazanie.specyfiki.funduszu.i.uzasadnienie.jego.miejsca.w.systemie.

Punktem.wyjścia.badań.jest.określenie.pojęcia.„rynek.finansowy”.oraz.
przedstawienie.jego.segmentacji..Fundamentalne.znaczenie.w.zakresie.po-
dejmowania.działalności.na.rynku.finansowym.wydaje.się.mieć.wskazanie.
podmiotów.dopuszczających.na.rynek.(autoryzujących).i.nadzorujących.ry-
nek.finansowy..W.tym.zakresie.należy.rozważyć,.czy.zasadne.jest.przyjęcie.
rozróżnienia.terminów.„podmiot.autoryzujący”.i.„podmiot.nadzorujący”.–.po-
pularnego.w.literaturze.obcej,.rzadko.wprowadzanego.w.literaturze.polskiej..
Istotnym.problemem.badawczym.będzie.uchwycenie.istoty.terminu.„instytucja.
finansowa”.w.prawie.polskim.i.wskazanie.jej.zakresu,.a.następnie.wyróżnienie.
poszczególnych.typów.instytucji.finansowych..W.tym.obszarze.niezbędna.bę-
dzie.odpowiedź.na.pytanie.o.istotę.pośrednictwa.finansowego,.a.także.próba.
definicji.instytucji.inwestycyjnej,.której.sformułowanie.umożliwi.wskazanie.
cech.wyróżniających.ją.ewentualnie.od.tzw..firm.inwestycyjnych.–.podmio-
tów,.które.także.pośredniczą.w.inwestowaniu.środków.pieniężnych.osób.trze-
cich.

W.kolejnym.etapie.przeanalizowania.będą.wymagały.instytucje.rynku.ka-
pitałowego..Przedstawiona.struktura.rynku.kapitałowego.umożliwi.omówie-
nie.statusu.prawnego.instytucji.działających.w.jego.ramach.oraz.dokonania.
charakterystyki.usług.na.rynku.kapitałowym,.a.także.wprowadzenia.podziału.
na.usługodawców.i.inwestorów..Jest.to.niezbędne,.ponieważ.fundusze.inwe-
stycyjne.powszechnie.kojarzone.są.z.rynkiem.kapitałowym..Rozważenie.tych.
zagadnień.pozwoli.także.na.scharakteryzowanie polskiego modelu ryn-
ku kapitałowego.
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Szczególnie.interesujący.wydaje.się.kolejny.problem.badawczy.polegający.
na.zdefiniowaniu.pojęcia.„inwestor.instytucjonalny”,.które.nie.zostało.okreś-
lone.na.gruncie.prawa,.natomiast.w.literaturze.przedmiotu.ma.różny.zakres.
podmiotowy,.a.także.przybliżenie.terminu.„instytucja.zbiorowego.inwestowa-
nia”..Badania zmierzające do ustalenia miejsca funduszu w systemie 
instytucji finansowych będą polegały na wskazaniu istoty instytucji 
zbiorowego inwestowania i odpowiedzi na pytanie, czy wpisuje się 
ona w pojęcie instytucji inwestycyjnej, czy też jest odrębnym rodza-
jem instytucji finansowej. Należy także odpowiedzieć na pytanie, czy 
fundusz emerytalny jest instytucją zbiorowego inwestowania. Ustalenie.
modelowej.konstrukcji.instytucji.inwestycyjnej.i.instytucji.zbiorowego.inwe-
stowania.będzie.podłożem.dla.konfrontacji.pojęcia.instytucja.inwestycyjna.i.in-
stytucja.zbiorowego.inwestowania,.a.następnie.rozstrzygnięcia,.czy.fundusz.in-
westycyjny.jest.rodzajem.inwestora.instytucjonalnego..Przedstawione.zostaną.
także.inne.podmioty.lokujące.środki.pieniężne.osób.trzecich.w.instrumenty.
finansowe.–.kolejno:.banki.(depozytowo-kredytowe.i.inwestycyjne),.fundusze.
emerytalne.i.instytucje.ubezpieczeniowe..Ocena.charakteru.prawnego.tych.
podmiotów.oraz.ich.konfrontacja.z.funduszem.inwestycyjnym.będzie.stano-
wiła.istotne.ustalenia.dla.dalszej.części.pracy..Ponadto,.należy.odpowiedzieć.
na.pytanie,.w.czym.tkwi.różnica.między.bankiem.depozytowo-kredytowym.
a.inwestycyjnym.i.czy.zasadne.jest.wprowadzanie.tego.rozróżnienia.na.grun-
cie.prawa.polskiego?.Badania.porównawcze.prawa.wspólnotowego.są.również.
konieczne.dla.skonfrontowania.polskiego.modelu.funduszu.inwestycyjnego.
z.regulacjami.wspólnotowymi.

W.rozprawie.poruszona.zostanie.kwestia.klasyfikacji.doktrynalnej.fundu-
szy.inwestycyjnych.prowadzących.działalność.na.terytorium.Rzeczypospolitej.
Polskiej.oraz.ich.rodzajów..Nieodzowne.będzie.przytoczenie.elementów.
ocen.praktyki..Badania.w.tym.zakresie.będą.miały.na.celu.odpowiedź.na.py-
tanie.o.optymalny.dla.Polski.model.funduszu.inwestycyjnego..Istnieje.po-
trzeba.sięgania.w.toku.tych.ustaleń.pojęciowych.do.regulacji.prawnych.Unii.
Europejskiej.

Temat.pracy.wymaga.podjęcia.pytania.o.ideę.powiernictwa.w.działalno-
ści.funduszy.inwestycyjnych..Uchwycenie.istoty.prawnej.powiernictwa.oraz.
rachunków.powierniczych.pozwoli.odpowiedzieć.na.pytanie,.czy.w.przypad-
ku.funduszy.inwestycyjnych.mamy.do.czynienia.z.typową.konstrukcją.stosun-
ku.powierniczego,.czy.może.z.koncepcją.współwłasności..Niezbędne.w.tym.
zakresie.będzie.przejście.do.problematyki.sytuacji.prawnej.klienta.funduszu.
inwestycyjnego.oraz.bezpieczeństwa.powierzanych.przez.niego.środków.pie-
niężnych,.jak.również.problematyki.prawnej.jednostek.uczestnictwa.i.certy-
fikatów.inwestycyjnych.reprezentujących.prawa.majątkowe.uczestników.fun-
duszu.–.będących.instrumentami.finansowymi.emitowanymi.przez.fundusze.
inwestycyjne..Ciekawie.rysuje.się.wreszcie.odpowiedź.na.pytanie,.czy.właści-
we.jest.stosowanie.określenia.„fundusz.powierniczy”.w.stosunku.do.fundu-
szu.inwestycyjnego?
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Odrębna.grupa.zagadnień.dotyczy.nadzoru.publicznego.nad.funduszami.
inwestycyjnymi..Zamierzonym.celem.tej.części.pracy.jest.przedstawienie.or-
ganizacji.Komisji.Nadzoru.Finansowego.oraz.jej.kompetencji.w.zakresie.nad-
zoru.indywidualnego.nad.funduszami.inwestycyjnymi..Istnieje.też.potrzeba.
podjęcia.w.niezbędnym.zakresie.problematyki.prawnej.nadzoru.skonsolido-
wanego.i.uzupełniającego.oraz.nowych.kompetencji.KNF.w.tym.obszarze..
Celem.tego.rozdziału.jest.odpowiedź.na.pytanie,.czy.kompetencje.nadzor-
cze.KNF.są.wystarczające..Nowe.obowiązki.i.uprawnienia.w.zakresie.nadzo-
ru.uzasadniają.wreszcie.podjęcie.wątku.idei.integracji.nadzoru.nad.rynkiem.
usług.finansowych.

Pracę.zamykają.wnioski,.w.których.dokonana.zostanie.próba.oceny.istoty.
i.charakteru.prawnego,.a.także.modelowych.cech.funduszu.inwestycyjnego,.
oraz.–.w.konsekwencji.–.ustalenia.jego.miejsca.w.systemie.instytucji.finan-
sowych.

Prezentowana.publikacja.jest.rezultatem.badań.naukowych.prowadzonych.
pod.kierunkiem.prof..zw..dr.hab..Eugenii.Fojcik-Mastalskiej..Pani.Profesor.
oraz.recenzentom.tej.pracy.–.prof..dr.hab..Annie.Walaszek-Pyzioł.oraz.dr.hab..
Krystynie.Sawickiej,.prof..UWr.–.składam.serdeczne.podziękowania.za.cenne.
uwagi.i.wskazówki.

Rozprawa.uwzględnia.stan.prawny.na.dzień.1.9.2008.r.
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