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Wstêp
Celem niniejszego artyku³u jest przeanalizowanie mo¿liwoœci inwestowania (jako du¿e zaanga¿owania) przez banki w certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamkniête. Autorzy
podejm¹ siê próby udowodnienia tezy, ¿e pomimo braku wyraŸnego
wskazania takiej mo¿liwoœci inwestycyjnej w przepisach rangi ustawowej
banki maj¹ mo¿liwoœæ anga¿owania siê w ten rodzaj inwestycji. Ponadto
podejm¹ siê próby odpowiedzi na pytanie, czy w zakresie regulacji bankowych zaanga¿owanie w fundusze inwestycyjne powinno byæ traktowane na równi z zaanga¿owaniem w instytucje finansowe, np. banki. Badania nad wy¿ej wymienionym zagadnieniem autorzy prowadzili na
podstawie literatury przedmiotu, stanowiska organów nadzoru oraz
w³asnej analizy uregulowañ prawnych.

1. Objêcie lub nabycie certyfikatów inwestycyjnych przez bank
Przepis art. 6 ust. l pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo
bankowe [ustawa, 1997] stanowi, ¿e poza wykonywaniem czynnoœci bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 tej ustawy, banki mog¹ obejmowaæ lub nabywaæ akcje i prawa z akcji, udzia³y innej osoby prawnej
i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.
Papiery wartoœciowe z prawem do kapita³u i udzia³y reprezentuj¹
prawa w³asnoœci w stosunku do ich emitenta. Instrumenty takie z regu³y
uprawniaj¹ ich w³aœciciela do partycypacji w zyskach emitenta oraz
w czêœci maj¹tku – w przypadku jego likwidacji. Niektórzy na równi z papierami wartoœciowymi traktuj¹ równie¿ jednostki uczestnictwa w fun* Wiceprezes Zarz¹du Banku Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, piotr.lasecki@bgk.com.pl
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duszach inwestycyjnych innych ni¿ fundusze rynku pieniê¿nego [Skopowski, 2007, s. 95].
Pojêcie „jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych” mo¿e powodowaæ w¹tpliwoœci interpretacyjne ze wzglêdu na brak precyzyjnoœci terminologicznej. Powy¿sze pojêcie odnosi siê wy³¹cznie do tytu³ów
uczestnictwa w otwartych funduszach inwestycyjnych prowadz¹cych
dzia³alnoœæ na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach
inwestycyjnych [ustawa, 2004], nie obejmuj¹c swoim zakresem tytu³ów
uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zamkniêtych (certyfikatów
inwestycyjnych), a tak¿e tytu³ów uczestnictwa funduszy zagranicznych,
funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzib¹ w pañstwach EEA oraz
funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzib¹ w pañstwach nale¿¹cych
do OECD innych ni¿ pañstwo cz³onkowskie lub pañstwo nale¿¹ce do
EEA. W tym miejscu nale¿y wskazaæ na podzia³ instytucjonalny, wprowadzony art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych, a tak¿e na definicjê uczestnictwa w instytucjach wspólnego
inwestowania okreœlon¹ w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o obrocie instrumentami finansowymi [ustawa, 2005]. Tytu³y uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania zosta³y zdefiniowane
w wy¿ej wymienionym przepisie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi jako wyemitowane na podstawie w³aœciwych przepisów prawa polskiego lub obcego papiery wartoœciowe lub
niebêd¹ce papierami wartoœciowymi instrumenty finansowe reprezentuj¹ce prawa maj¹tkowe przys³uguj¹ce uczestnikom instytucji wspólnego
inwestowania, w tym w szczególnoœci jednostki uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych [Szuster, Wejman, 2005, s. 108–114].
Przepis art. 6 ust. l pkt 1 in fine ustawy – Prawo bankowe wskazuje na
dopuszczalnoœæ nabywania przez banki jednostek uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych, nie reguluje natomiast wprost mo¿liwoœci nabywania
certyfikatów inwestycyjnych. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne, pomimo ¿e nie s¹ tym samym produktem, maj¹ jednak wiele cech
wspólnych, zatem maj¹c na wzglêdzie cel wydania przepisu art. 6 ust. 1
pkt 1, nale¿y obj¹æ dyspozycj¹ tego przepisu równie¿ certyfikaty inwestycyjne. Celowoœæ takiej wyk³adni potwierdzi³ Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego (GINB), który stwierdzi³, i¿ „jednostki uczestnictwa
i certyfikaty inwestycyjne, nie bêd¹c tym samym produktem, maj¹ wiele
cech wspólnych. Z tego te¿ wzglêdu, uznaj¹c wyk³adniê celowoœciow¹ za
w³aœciw¹ dla interpretacji art. 6 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego, wydaje siê,
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¿e za uzasadniony nale¿y uznaæ pogl¹d dopuszczaj¹cy mo¿liwoœæ nabywania, obok jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych (inwestycyjnych), równie¿ emitowanych przez te fundusze certyfikatów
inwestycyjnych. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e równie¿ do tego typu dzia³alnoœci konieczne bêdzie stosowanie ograniczeñ anga¿owania œrodków
finansowych banku” [Opinia GINB, 2000]. Powy¿sze stanowisko organu
nadzoru znalaz³o wyraz w wieloletniej praktyce bankowej.
Mo¿na równie¿ przyj¹æ pogl¹d, i¿ czynnoœci pozabankowe banków
obejmuj¹ nabywanie akcji, udzia³ów i jednostek uczestnictwa. W zakresie
art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo bankowe mieœci siê nabywanie akcji emitowanych przez spó³kê akcyjn¹ i spó³kê komandytowo-akcyjn¹, nabywanie udzia³ów w spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, spó³dzielniach,
zamkniêtych funduszach inwestycyjnych (certyfikatów inwestycyjnych)
oraz jednostek uczestnictwa w otwartych funduszach inwestycyjnych. Inwestycja w certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamkniête mog³aby zostaæ potraktowana jako zaanga¿owanie
w udzia³y osób prawnych [Szuster, Wejman, 2005, s. 108–114].

2. Problematyka du¿ego zaanga¿owania banku w certyfikaty
inwestycyjne
Zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 3 lit. f oraz 127 ust. 3 pkt 4 ustawy – Prawo bankowe oraz § 3 ust. l oraz § 6 ust. l uchwa³y Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 20 grudnia 2011 roku nr 325/2011 zaanga¿owanie
kapita³owe banku powy¿ej 10% kapita³u (funduszy w³asnych) instytucji
finansowych stanowi podstawê pomniejszenia funduszy w³asnych.
W myœl § 3 ust. l uchwa³y KNF z dnia 20 grudnia 2011 roku powy¿sze
zaanga¿owanie w instytucje finansowe obejmuje:
1) posiadanie akcji lub udzia³ów,
2) kwoty zakwalifikowane do zobowi¹zañ podporz¹dkowanych,
3) inne zaanga¿owania kapita³owe w sk³adniki zaliczane do funduszy
w³asnych lub kapita³ów tych podmiotów, w tym dop³aty na rzecz
spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ wed³ug wartoœci bilansowej.
Artyku³ 3 ust. l ustawy o funduszach inwestycyjnych stanowi, i¿ fundusz inwestycyjny jest osob¹ prawn¹, której wy³¹cznym przedmiotem
dzia³alnoœci jest lokowanie œrodków pieniê¿nych zebranych w drodze
publicznego, a w przypadkach okreœlonych w ustawie równie¿ niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfika-
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tów inwestycyjnych, w okreœlone w ustawie papiery wartoœciowe, instrumenty rynku pieniê¿nego i inne prawa maj¹tkowe. Natomiast zgodnie
z art. 4 ust. l pkt 7 rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku (CRR) fundusz inwestycyjny definiuje siê jako przedsiêbiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne
papiery wartoœciowe (UCITS) okreœlone w art. 1 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnosz¹cych siê do przedsiêbiorstw zbiorowego inwestowania
w zbywalne papiery wartoœciowe, w tym – o ile nie okreœlono inaczej – podmioty pañstwa trzeciego prowadz¹ce podobn¹ dzia³alnoœæ i podlegaj¹ce
nadzorowi na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa pañstwa trzeciego, które stosuje wymogi nadzorcze i regulacyjne co najmniej równowa¿ne z takimi wymogami stosowanymi w Unii Europejskiej; alternatywny
fundusz inwestycyjny (AFI) okreœlony w art. 4 ust. l lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 roku
w sprawie zarz¹dzaj¹cych alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporz¹dzeñ (WE)
nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (dyrektywa AFI), lub AFI spoza UE zgodnie z definicj¹ w art. 4 ust. 1 lit. aa) tej dyrektywy. Zgodnie z art. 4 ust. 1
lit. (a) ww. dyrektywy AFI, skrót „AFI” oznacza przedsiêbiorstwa zbiorowego inwestowania, w tym subfundusze takich przedsiêbiorstw, które
pozyskuj¹ kapita³ od wielu inwestorów z myœl¹ o inwestowaniu go zgodnie z okreœlon¹ polityk¹ inwestycyjn¹ z korzyœci¹ dla tych inwestorów
oraz nie potrzebuj¹ zezwolenia na mocy art. 5 dyrektywy 2009/65/WE.
Dyrektywa AFI nie zawiera uregulowañ dotycz¹cych AFI, które to kwestie powinny byæ nadal regulowane i nadzorowane na szczeblu krajowym. W prawie polskim kwestie alternatywnych funduszy inwestycyjnych (w tym równie¿ fundusze inwestycyjne zamkniête) regulowane s¹
zatem przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych.

3. Fundusz inwestycyjny zamkniêty jako instytucja finansowa
Pojêcie „instytucji finansowej” nie jest prawnie jednolite i jest definiowane ró¿norodnie, w zale¿noœci od celu, jakiemu definicja ma s³u¿yæ.
Z tego wzglêdu wiele aktów normatywnych, zarówno unijnych, jak i prawa krajowego, zawiera w³asn¹ definicjê instytucji finansowej sformu³owan¹ wy³¹cznie na potrzeby danego aktu prawnego.

Du¿e zaanga¿owania banków krajowych („large exposures”)...

179

Zgodnie z zapisami art. 4 ust. l pkt 7 ustawy – Prawo bankowe instytucja finansowa to podmiot niebêd¹cy bankiem ani instytucj¹ kredytow¹,
którego podstawowa dzia³alnoœæ bêd¹ca Ÿród³em wiêkszoœci przychodów polega na wykonywaniu dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie:
1) nabywania i zbywania udzia³ów lub akcji,
2) udzielania po¿yczek ze œrodków w³asnych,
3) udostêpniania sk³adników maj¹tkowych na podstawie umowy leasingu,
4) œwiadczenia us³ug w zakresie nabywania i zbywania wierzytelnoœci,
5) œwiadczenia us³ug p³atniczych zgodnie z przepisami ustawy z dnia
19 sierpnia 2011 roku o us³ugach p³atniczych,
6) emitowania instrumentów p³atniczych i administrowania nimi w zakresie nieuregulowanym w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku
o us³ugach p³atniczych,
7) udzielania gwarancji, porêczeñ lub zaci¹gania innych zobowi¹zañ
nieujmowanych w bilansie,
8) obrotu na rachunek w³asny lub rachunek innej osoby fizycznej, osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadaj¹cej osobowoœci
prawnej, o ile posiada zdolnoœæ prawn¹:
a) terminowymi operacjami finansowymi,
b) instrumentami rynku pieniê¿nego,
c) papierami wartoœciowymi,
9) uczestniczenia w emisji papierów wartoœciowych lub œwiadczenia
us³ug zwi¹zanych z tak¹ emisj¹,
10) œwiadczenia us³ug w zakresie zarz¹dzania aktywami,
11) œwiadczenia us³ug w zakresie doradztwa finansowego, w tym inwestycyjnego,
12) œwiadczenia us³ug polegaj¹cych na wykonywaniu zleceñ na rynku
pieniê¿nym.
Definicjê podmiotów sektora finansowego zawiera art. 4 ust. l pkt 27
CRR, który m.in. odwo³uje siê do okreœlonego w art. 4 ust. l pkt 26 CRR
pojêcia „instytucji finansowej”, co oznacza przedsiêbiorstwo inne ni¿ instytucja, którego podstawow¹ dzia³alnoœci¹ jest nabywanie pakietów akcji lub wykonywanie co najmniej jednego spoœród rodzajów dzia³alnoœci
wymienionych w pkt 2–12 i pkt 15 za³¹cznika I do dyrektywy 2013/36/UE.
Pojêcie to obejmuje finansowe spó³ki holdingowe, finansowe spó³ki holdingowe o dzia³alnoœci mieszanej, instytucje p³atnicze w rozumieniu dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listo-
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pada 2007 roku w sprawie us³ug p³atniczych w ramach rynku i spó³ki
zarz¹dzania aktywami, nie obejmuje jednak ubezpieczeniowych spó³ek
holdingowych i ubezpieczeniowych spó³ek holdingowych prowadz¹cych
dzia³alnoœæ mieszan¹.
Pojêcie „instytucja zbiorowego inwestowania” okreœlone uchwa³¹
KNF nr 76/2010 nie jest zakresowo to¿same z definicj¹ „przedsiêbiorstwa
zbiorowego inwestowania”. zawart¹ w art. 4 ust. l pkt 7 rozporz¹dzenia
nr 575/2013. Poniewa¿ ustawodawca krajowy dotychczas nie implementowa³ do polskiego systemu prawnego postanowieñ dyrektywy AFI, pojêcie „instytucja zbiorowego inwestowania” wystêpuj¹ce w uchwale
nr 76/2010 ma znaczenie, jakie nada³ tej kategorii art. l ust. 2 dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 roku
w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnosz¹cych siê do przedsiêbiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartoœciowe, tzn. obejmuje w zasadzie fundusze inwestycyjne otwarte emituj¹ce jednostki uczestnictwa, nie obejmuje
zaœ funduszy inwestycyjnych zamkniêtych, co wynika wprost z art. 3
lit. a) dyrektywy UCITS. „Przedsiêbiorstwo zbiorowego inwestowania”.
o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7 rozporz¹dzenia nr 575/2013, to kategoria znacznie szersza, obejmuj¹ca nie tylko przedsiêbiorstwo zbiorowego
inwestowania w zbywalne papiery wartoœciowe okreœlone w art. l ust. 2
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca
2009 roku, ale tak¿e AFI zdefiniowany w art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011161/UE z dnia 8 czerwca 2011 roku
w sprawie zarz¹dzaj¹cych alternatywnymi funduszami inwestycyjnych,
lub AFI spoza UE zgodnie z definicj¹ w art. 4 ust. 1 lit. aa) tej dyrektywy.
Wobec powy¿szych rozwi¹zañ legislacyjnych pojawia siê w¹tpliwoœæ, czy zaanga¿owanie banku z tytu³u nabycia powy¿ej 10% wszystkich certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym spe³nia
definicjê zaanga¿owania kapita³owego banku w instytucje finansowe
zgodnie z § 3 ust. l i § 6 ust. 1 uchwa³y KNF nr 325/2011 i powinno stanowiæ inne pomniejszenia funduszy podstawowych, o których mowa
w art. 127 ust. 2 pkt 3 lit. f ustawy – Prawo bankowe. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e
zgodnie z § 3 ust. l pkt l uchwa³y KNF nr 325/2011 jako zaanga¿owanie kapita³owe nale¿y traktowaæ, oprócz akcji lub udzia³ów oraz kwot, które zosta³y zaliczone do zobowi¹zañ podporz¹dkowanych, równie¿ inne zaanga¿owanie kapita³owe w sk³adniki zaliczane do funduszy w³asnych
podmiotów, w które bank jest zaanga¿owany.
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Zaanga¿owanie kapita³owe to prawo do czêœci kapita³u danego podmiotu maj¹ce charakter d³ugoterminowy. W szczególnoœci zaanga¿owaniem kapita³owym banku jest takie zaanga¿owanie, które z uwagi na nieokreœlony termin wymagalnoœci jest prezentowane w sprawozdaniu
finansowym podmiotu zobowi¹zanego jako kapita³. Zakup certyfikatów
inwestycyjnych jest potwierdzeniem praw maj¹tkowych uczestników
funduszu, ale nie jest zaanga¿owaniem w kapita³ach funduszu, gdy¿
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami fundusz nie posiada funduszy
w³asnych. Samo nabycie jednostek certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym nie spe³nia powy¿szych kryteriów, a wiêc nie jest
zaanga¿owaniem kapita³owym w fundusz inwestycyjny. Drugim aspektem analizowanego problemu jest kwestia kwalifikowania funduszu inwestycyjnego jako instytucji finansowej. Ustawodawca wskaza³ w definicji w art. 4 ust. l pkt 7 ustawy – Prawo bankowe na dwa wymogi
przes¹dzaj¹ce o zaliczeniu do grupy instytucji finansowych, tj. wyró¿nienie prowadzenia podstawowej dzia³alnoœci gospodarczej oraz osi¹ganie z tej dzia³alnoœci wiêkszoœci przychodów.
Do uznania podmiotu za instytucjê finansow¹ wystarcza fakt osi¹gniêcia przez dany podmiot wiêkszoœci przychodów z co najmniej jednej
z dzia³alnoœci wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo bankowe. Ustawodawca nie wymaga jednak wykonywania wszystkich rodzajów ww. dzia³alnoœci ³¹cznie. Zatem fundusz inwestycyjny móg³by
teoretycznie zostaæ uznany za instytucjê finansow¹, o ile jego dzia³alnoœæ
zostanie uznana za dzia³alnoœæ gospodarcz¹, która bêdzie spe³niaæ wymogi okreœlone w art. 4 ust. 1 pkt 7 tej ustawy. Bior¹c pod uwagê definicjê
funduszu inwestycyjnego okreœlon¹ w art. 3 ust. 1 ustawy o funduszach
inwestycyjnych, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e dzia³alnoœæ funduszu inwestycyjnego nie pokrywa siê z zakresem dzia³alnoœci instytucji finansowej okreœlonej w ustawie – Prawo bankowe, która nie przewiduje w katalogu
czynnoœci instytucji finansowej lokowania œrodków pieniê¿nych w prawa
maj¹tkowe niebêd¹ce instrumentami finansowymi.
Ponadto istotne jest równie¿ to, ¿e w art. 4 ust. l pkt 7 ustawy – Prawo
bankowe u¿yte zosta³o pojêcie „wykonywanie dzia³alnoœci gospodarczej”, przez które rozumie siê ka¿d¹ dzia³alnoœæ zarobkow¹, której zamiarem (celem) jest osi¹gniêcie zysku. W ocenie Urzêdu Komisji Nadzoru
Finansowego (UKNF), bior¹c pod uwagê ustawê o funduszach inwestycyjnych, z której wynika, ¿e podstawow¹ funkcj¹ funduszu inwestycyjnego jest poœredniczenie w gromadzeniu i dostarczaniu kapita³u (sta-
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bilnego i d³ugoterminowego) na realizacjê projektów inwestycyjnych dla
ró¿nych podmiotów, nale¿y poddaæ w w¹tpliwoœæ, czy fundusz inwestycyjny faktycznie wykonuje dzia³alnoœæ rozumian¹ jako „dzia³alnoœæ
gospodarcz¹” [opinia UKNF z 19 marca 2014 roku]. Jako kontrtezê do
powy¿szego mo¿na postawiæ art. 14 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych, z którego treœci wynika, ¿e oznaczenia „fundusz inwestycyjny” ma prawo i obowi¹zek u¿ywaæ w nazwie, reklamie lub informacji
reklamowej lub do okreœlenia wykonywanej przez siebie dzia³alnoœci gospodarczej jedynie fundusz inwestycyjny utworzony zgodnie z ustaw¹.
Konkluduj¹c, w ocenie autorów objêcie lub nabycie certyfikatów inwestycyjnych nie jest zaanga¿owaniem kapita³owym w instytucje finansowe. Oznacza to brak obowi¹zku pomniejszania funduszy w³asnych
banku o wartoœæ zainwestowanych kwot zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1
w zwi¹zku z § 6 ust. l pkt l uchwa³y KNF nr 325/2011.

4. Zaanga¿owanie banku w certyfikaty inwestycyjne a limit
koncentracji zaanga¿owañ
Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe suma wierzytelnoœci banku, udzielonych przez bank zobowi¹zañ pozabilansowych oraz
posiadanych przez bank bezpoœrednio lub poœrednio akcji lub udzia³ów
w innym podmiocie, wniesionych dop³at w spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ lub te¿ wk³adów albo sum komandytowych – w zale¿noœci od tego, która z tych kwot jest wiêksza – w spó³ce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej (zaanga¿owanie), obci¹¿onych ryzykiem jednego podmiotu lub podmiotów powi¹zanych kapita³owo lub organizacyjnie nie mo¿e przekroczyæ limitu koncentracji zaanga¿owañ, który wynosi
25% funduszy w³asnych banku. Ponadto sposób ujmowania zaanga¿owañ w limitach koncentracji okreœlony zosta³ równie¿ w § 2 ust. 1 uchwa³y nr 208/2011 KNF z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegó³owych zasad i warunków uwzglêdniania zaanga¿owañ przy ustalaniu
przestrzegania limitu koncentracji zaanga¿owañ. Zgodnie z ww. paragrafem aktywa bilansowe obejmuj¹ równie¿ pozycjê ekspozycji z tytu³u jednostek uczestnictwa w instytucjach zbiorowego, zatem ekspozycje takie
powinny byæ uwzglêdnienie w limicie koncentracji zaanga¿owañ.
W zakresie CRR nale¿y wskazaæ na analogiczny zapis art. 395 ust. 1
zdanie pierwsze rozporz¹dzenia nr 575/2013, który stanowi, i¿ instytucja
nie przyjmuje na siebie ekspozycji wobec klienta lub grupy powi¹zanych
klientów, której wartoœæ po uwzglêdnieniu skutku ograniczenia ryzyka
kredytowego przekracza 25% wartoœci jej uznanego kapita³u.
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A zatem niezale¿nie od unormowañ legislacyjnych (tj. krajowych czy
europejskich) obowi¹zuje limit koncentracji.

Zakoñczenie
Maj¹c na uwadze powy¿sze rozwa¿ania oraz mo¿liwoœæ przyjêcia
interpretacji odmiennej od przyjêtej przez autorów, poni¿ej przedstawia
siê autorski projekt nowelizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe w art. 6 ust. 1 pkt 1 poprzez nadanie temu przepisowi poni¿szego brzmienia:
„Poza wykonywaniem czynnoœci bankowych, o których mowa
w art. 5 ust. 1 i 2, banki mog¹ obejmowaæ lub nabywaæ akcje i prawa z akcji, udzia³y innej osoby prawnej i tytu³y uczestnictwa w instytucjach
wspólnego inwestowania”.
Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê, ¿e poza zakresem wymienionych
w art. 6 ust. 1 pkt 1 czynnoœci pozostaj¹ niektóre formy prawne stosowane
dla wehiku³ów inwestycyjnych, zarówno zarejestrowanych w Polce (np.
spó³ka komandytowa), jak i za granic¹ (np. luksemburskie fundusze inwestycyjne oparte na prawie kontraktowym, tzw. fond commun de placement). Reasumuj¹c powy¿sze wywody na temat dopuszczalnoœci obejmowania i nabywania przez banki udzia³ów handlowych spó³ek osobowych,
nale¿y stwierdziæ, ¿e wobec nieprecyzyjnego i wieloznacznego pojêcia
„udzia³y” u¿ytego przez ustawodawcê w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe, wydaje siê uzasadnione podnoszenie argumentów za dopuszczeniem przez ustawodawcê tej kategorii
inwestycji. Jednak¿e brak osobowoœci prawnej po stronie handlowych
spó³ek osobowych jest argumentem przes¹dzaj¹cym o niedopuszczalnoœci nabywania przez banki udzia³ów w spó³kach jawnych, komandytowych i komandytowo-akcyjnych (jako komplementariusz). Zatem bank
nie mo¿e obejmowaæ i nabywaæ udzia³ów w spó³kach jawnych, komandytowych i komandytowo-akcyjnych jako ich komplementariusz, gdy¿
takie dzia³anie nie mieœci siê w dyspozycji art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo bankowe. Autorzy zauwa¿aj¹ jednak pewn¹ niespójnoœæ z art. 71 tej
ustawy, który z kolei stanowi o wk³adach banków do spó³ek komandytowych. Niedostêpnoœæ niektórych form prawnych uniemo¿liwia bankom
inwestycje kapita³owe w podmioty, których profil inwestycyjny by³by
zgodny z ich celami.
W tym miejscu mo¿na wskazaæ na inicjatywê Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) i Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w celu
utworzenia Polish Growth Fund of Funds (PGFF), tj. Polskiego Funduszu
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Funduszy Wzrostu. W ramach PGFF, BGK zobowi¹za³ siê zaanga¿owaæ
œrodki w wysokoœci 60 mln EUR, natomiast EFI w wysokoœci 30 mln EUR.
Œrodki PGFF, na mocy zapisów umowy, maj¹ byæ zaanga¿owane w rozwój
przedsiêbiorstw charakteryzuj¹cych siê wysokim wzrostem i innowacyjnoœci¹ na terytorium RP. EFI przyjê³o na siebie zobowi¹zanie poszukiwania nowych, prywatnych inwestorów zainteresowanych przyst¹pieniem do PGFF oraz anga¿owania 1 EUR na ka¿de 2 EUR zainwestowane
przez prywatnych inwestorów. Jednoczeœnie EFI jest zobowi¹zane do
efektywnego zarz¹dzania PGFF, w tym w szczególnoœci realizowania inwestycji.
G³ównym celem utworzenia PGFF jest:
1) zwiêkszenie dostêpnoœci finansowania dla firm w fazie wzrostu i ekspansji;
2) zapewnienie inwestorom w ramach PGFF zysków wynikaj¹cych z za³o¿eñ strategii inwestycyjnej poprzez stworzenie portfela inwestycji
w fundusze inwestuj¹ce w podmioty z segmentu lower mid-market /
growth stage (ok. 75%) oraz fundusze venture capital (ok. 25%);
3) podejmowanie decyzji inwestycyjnych opartych na parametrach dotycz¹cych jakoœci i wartoœci dodanej oraz mo¿liwoœciach inwestycyjnych.
EFI proponuje realizacjê pierwszej rundy finansowania w formie rachunku zarz¹dzanego, a w przypadku dojœcia do skutku drugiej rundy
finansowania – w oparciu o strukturê na prawie luksemburskim. Wychodz¹c naprzeciw powy¿szej inicjatywie, nowelizacja ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe, w brzmieniu zaproponowanym przez
autorów, wydaje siê jak najbardziej zasadna.
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Streszczenie
Celem niniejszej publikacji jest przeanalizowanie mo¿liwoœci inwestowania
(jako du¿e zaanga¿owania) przez banki w certyfikaty inwestycyjne emitowane
przez fundusze inwestycyjne zamkniête. W niniejszym artykule autorzy podejmuj¹ próbê udowodnienia tezy, ¿e pomimo braku wyraŸnego wskazania takiej
mo¿liwoœci inwestycyjnej w przepisach rangi ustawowej, banki maj¹ mo¿liwoœæ
anga¿owania siê w ten rodzaj inwestycji. Przepis art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo bankowe nie reguluje wprost mo¿liwoœci nabywania certyfikatów inwestycyjnych. W zwi¹zku z powy¿szym autorzy postanawiaj¹ zwróciæ uwagê na dwa
zagadnienia:
1) problematyka zaanga¿owania banku w certyfikaty inwestycyjne;
2) fundusz inwestycyjny jako instytucja finansowa.
W podsumowaniu zaproponowano nowelizacjê ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku – Prawo bankowe.
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The large exposures of the domestic banks in investment certificates.
Current status and Authors’ suggestions for change (Summary)
The purpose of this publication is to analyse investment opportunities (as
a large exposure) by banks in investment certificates issued by investment funds.
In this article the Authors undertake to try to prove that despite the absence of
a clear paragraphs in the Polish Acts banks have the opportunity to engage in this
type of investment. Article 6 section 1 paragraph 1 of this Act in fine does not regulate directly the possibility of acquisition of investment certificates. In the light
of the above, the Authors agree to draw attention to two issues:
1) the issue of involvement of the bank in the investment certificates;
2) investment fund as a financial institution.
In conclusion the Authors propose the amendment to the Act of 29 August
1997 on the Banking Law.
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