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Prorok jaki, czy co? Czyli antycypacja o zachętach. 

Wojciech Maryański 
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Wszyscy znamy przepisy prawa regulujące otrzymywanie i przekazywanie świadczeń 

pieniężnych i niepieniężnych od i do podmiotu trzeciego. Przepisy te w sposób twórczy zostały 

dodatkowo zinterpretowane przez Komisję Nadzoru Finansowego, czego skutkiem jest stan 

prawny, w którym zachęt co do zasady przekazywać i otrzymywać nie wolno. Wyjątkowo, dany 

podmiot może przekazywać stronie trzeciej opłaty lub prowizje niezbędne dla świadczonej usługi 

na rzecz klienta lub stanowiące nakład na poprawę jakości usługi przezeń świadczonej.  

Od wielu lat w powietrzu „wisi” pytanie o tzw. kick-back, czyli część opłaty za 

zarządzanie, którą towarzystwa funduszy inwestycyjnych przekazują dystrybutorom w związku z 

prowadzeniem przez tych ostatnich faktycznej obsługi klienta w zakresie transakcji jednostkami i 

tytułami uczestnictwa TFI. Pytanie robi się jednak o tyle gorące, że MiFID2 zaostrza podejście 

do tej kwestii. 

Dystrybutorzy jednostek i tytułów uczestnictwa najczęściej nie pobierają żadnej 

dodatkowej opłaty bezpośrednio od inwestora. Załóżmy, że klient nabył dany fundusz 

bezpośrednio w TFI, na przykład przez Internet - i z tytułu opłaty wstępnej oraz opłaty za 

zarządzanie zapłacił za to rocznie kwotę x. Tę samą kwotę x klient zapłaci przy nabyciu funduszu 

przez dystrybutora, zyska jednak możliwość bycia obsłużonym przez człowieka, który ma wiedzę 

i doświadczenie, pozwalające pomóc klientowi w transakcji. A nawet więcej - w przypadku 

dystrybutorów świadczących usługi doradztwa inwestycyjnego, klient może otrzymać konkretną 

poradę, co wybrać - i taka porada będzie dostosowana do jego indywidualnej sytuacji finansowej 

i celów inwestycyjnych. Innymi słowy, inwestor za tę samą opłatę otrzymuje więcej.  
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Jaki jest efekt tego modelu biznesowego? Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych nie 

budują własnych sieci sprzedaży, bo wystarczy im szereg umów z dystrybutorami, którzy 

zapewniają sprzedaż. Nie muszą zatrudniać ludzi, wynajmować lokali, ponosić kosztów 

technologicznych czy administracyjnych - i płacą jedynie za faktycznie pozyskanych klientów. 

Płacą w postaci przekazywania dystrybutorowi opłaty wstępnej (którą klient i tak by zapłacił) 

oraz wspomnianej części opłaty za zarządzanie (którą klient i tak by zapłacił).  

Co by się jednak stało, gdyby nagle uznać, że ten model wynagradzania dystrybutorów 

jest niezgodny z regulacjami dotyczącymi zachęt? Co by się stało, gdyby TFI nie mogły 

przekazywać dystrybutorom takich płatności? 

Pokuszę się tu o małą antycypację.  

Nadchodzi dzień, w którym okazuje się, że wszyscy dystrybutorzy muszą zaprzestać 

pobierania jakichkolwiek płatności od TFI. 

Z punktu widzenia opłat ponoszonych przez klienta, nie zmienia się zbyt wiele. TFI 

pobierały od klienta opłatę za zarządzanie w wysokości x, z czego połowę przekazywały 

dystrybutorowi, a teraz zatrzymują cały x dla siebie.  

Wszystkie spółki dystrybuujące jednostki i tytuły uczestnictwa tracą prawo bytu. Skoro 

nie pobierały żadnych opłat od klientów, a nie mogą otrzymywać płatności od TFI, ich 

przychody zostają wyzerowane. To oczywiście sprawia, że większość takich firm zostaje 

zamknięta a ich pracownicy - zwolnieni.  

Niektórzy dystrybutorzy próbują się ratować, wprowadzając cenniki dla klientów. Ale 

błyskawicznie pojawia się problem - klienci nie  chcą płacić, bo przecież nigdy za usługi 

dystrybutora nie płacili. Dodatkowo, nawet jeśli dystrybutorzy podpiszą z klientami stosowne 

umowy i spróbują pobierać od klientów prowizje czy opłaty, to klient po nabyciu funduszu może 

szybko taką umowę wypowiedzieć - a tym samym znika tytuł do pobierania płatności. 
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Dystrybutorzy próbują uzasadniać otrzymywanie części opłaty za zarządzanie poprawą 

jakości świadczonej usługi. Komisja Nadzoru Finansowego staje na stanowisku, że 

utrzymywanie sieci sprzedaży w gotowości do obsługi klienta takim poprawieniem jakości nie 

jest. Argumentuje w następującym duchu: jeśli kierowca chce poprawić swoje umiejętności za 

kierownicą, musi najpierw mieć samochód; sam fakt posiadania pojazdu nie sprawia, że 

umiejętności kierowcy rosną. Dystrybutorzy podnoszą z kolei, że jeśli samochód okaże się za 

drogi, wówczas kierowca go sprzeda i przestanie być kierowcą, przez co jakość jego kierowania 

ulegnie istotnemu pogorszeniu - do zera. Argumenty dystrybutorów nie znajdują zrozumienia. 

Domy i biura maklerskie, dla których sprzedaż funduszy stanowiła istotne źródło 

przychodu, stają przed dylematem, czy w ogóle ich biznes warto dalej prowadzić. 

Niezależne TFI również są w ciężkich tarapatach. Nie posiadają przecież własnej sieci 

sprzedaży, a dystrybutorzy, którzy dotychczas prowadzili sprzedaż ich funduszy, zniknęli.  

Banki, które mogłyby dystrybuować produkty niezależnych towarzystw, nie są tym 

zainteresowane - bo przecież też nie mogą z tytułu takiej dystrybucji otrzymywać zachęt. 

Dystrybuują więc produkty tych TFI, które wchodzą w skład grupy kapitałowej. Tracą na 

dystrybucji produktów „własnego” TFI, gdyż nie otrzymują żadnego wynagrodzenia od 

towarzystwa (a klienta obsłużyć trzeba). Jednak na poziomie wyniku skonsolidowanego, 

rachunek się zgadza - bo z kolei „własne” towarzystwo zachowuje całą opłatę za zarządzanie.  

Znikają miejsca, w których klient może nabyć fundusze różnych towarzystw. Per 

analogia, wyobraźmy sobie sklep spożywczy, w którym jest tylko ocet, bo dany producent tylko 

ów ocet produkuje. Kierownikowi sklepu nie opłaca się sprzedawać nic innego, bo za sprzedaż 

innych towarów nie otrzymałby złotówki. Pozwolę sobie tu wtrącić, że część z nas może sobie 

taki sklep bardzo łatwo wyobrazić. Ba, już nawet taki w życiu widziała :)  
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Niezależne TFI próbują stawiać swoje sieci sprzedaży, albo kupić resztki po spółkach 

dystrybucyjnych. Jednakże małych TFI na to nie stać, bo żeby zapewnić sobie dystrybucję w 

całej Polsce, którą zapewniały im umowy dystrybucyjne - musiałyby zbudować własne sieci 

sprzedaży w całym kraju. Licząc tylko 10 placówek w 10 głównych miastach i tylko 25 000 PLN 

miesięcznie na funkcjonowanie jednego punktu obsługi klienta (wynajem lokalu, 2 pracowników, 

nakłady na IT, nakłady biurowe itd.), ich koszty roczne rosną o  3 mln PLN rocznie. A sprzedaż i 

tak siada, bo 10 punktów na całą Polskę nie zapewnia odpowiedniego zlewarowania sprzedaży.  

Klient, jak pisałem kilka akapitów powyżej, płaci mniej więcej tyle samo. W zamian, jeśli 

chce kupić jednostki uczestnictwa od trzech towarzystw, ma do odwiedzenia trzy miejsca, a może 

nawet i sąsiednie miasto.  

Kiedy potencjalny inwestor trafi do banku, często nie uzyska tam żadnej, konkretnej 

wiedzy. Gdy tylko doradcy bankowi o średniej wieku nieco ponad przedszkolny i „sfokusowani” 

na sprzedaż kredytów gotówkowych zobaczą takiego klienta w oddziale, natychmiast sprawdzą, 

czy ich nie ma na zapleczu. A jak w końcu klient nieszczęśników dorwie, będą na przemian 

mądrze patrzyć oraz artykułować zdania sprzecznie złożone, w których najczęściej 

powtarzającymi słowami będą „yyyyyy” oraz „wydaje mi się”.  

Pod reżimem MiFID2, pozostanie tylko doradztwo zależne, w ramach grup kapitałowych. 

Doradztwo niezależne, z powyższych powodów, będzie niszowe. Jeśli klient będzie miał zapłacić 

i dystrybutorowi, i towarzystwu, oznacza to dla niego automatycznie wyższe koszty, które w 

części „zjedzą” potencjalnie wyższe stopy zwrotu. Warto tu zauważyć, że wyższe koszty będą 

pewne, a wyższy zysk związany z doradztwem niezależnym - jedynie potencjalny.  

Koniec antycypacji. 

W tym momencie postawię pytanie: czy jakość obsługi klienta poprawi się w wyniku 

przedmiotowych zmian? Uważam, że nie. Dla większości klientów, o małych lub średnich 

portfelach, jakość obsługi się pogorszy. Zniknie większość profesjonalnych pośredników, 
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kompetencje bankowych kasjero-dysponentów nie pozwolą tego stanu zrównoważyć, dostępność 

funduszy spadnie, a ewentualne doradztwo inwestycyjne będzie ograniczało się do produktów z 

własnych grup kapitałowych, które to produkty wcale nie muszą być najlepsze na rynku.  

Niewykluczone, że powstanie pewien segment klientów „premium”, którzy będą gotowi 

zapłacić więcej za profesjonalne doradztwo funduszowe. Skala takiego zjawiska, przynajmniej w 

pierwszych latach, będzie w mojej opinii marginalna. Jest tu też pewna przeszkoda - w 

aktualnym stanie prawnym, dystrybutor w rozumieniu art. 32 ust. 2 Ustawy o funduszach, nie ma 

prawa pobierać opłat za doradztwo... 

Warto zauważyć, że w chwili obecnej usługa doradztwa jest dostępna dla każdego 

potencjalnego inwestora, niezależnie od wielkości jego portfela. Oczywiście jako praktyk rynku 

wiem, że dzisiejszy model nie jest idealny; wciąż zdarzają się przypadku missellingu i 

nieuczciwości pośredników finansowych. Rozumiem ratio legis nowych zapisów MiFID2 oraz 

uznaję je za słuszne i uzasadnione. Nie zmienia to jednak faktu, że realizacja tych szczytnych 

celów może stać się przysłowiowym wylaniem dziecka z kąpielą. To tak, jakby stwierdzić, że po 

ugryzieniu komara swędzi nas ręka a jako remedium przyjąć jej ucięcie. Efekt niby osiągniemy, 

swędzieć nie będzie. A nawet będziemy mogli ogłosić sukces polegający na tym, że komar nas 

już nigdy w tę rękę nie ugryzie, prawda?    

Pytanie, czy o to w tym wszystkim chodziło. 


