
 

STANOWISKO Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT]  
wobec projektu Stanowiska Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie świadczenia usługi robo-doradztwa 
 

Strona 1 z 2 

Jed. 

red. 

Projekt

u 

Brzmienie Projektu 
Propozycja PIIT 

(tekst pogrubiony) 
Propozycja stanowiska PIIT 

3.6 brak Z uwagi na fakt, że doradztwo 

inwestycyjne w ramach robo-

doradztwa ze swojej istoty 

dokonuje się za pośrednictwem 

środków porozumiewania się na 

odległość, w szczególności z 

wykorzystaniem systemów 

teleinformatycznych, szczególną 

uwagę należy zwrócić na 

obowiązek dostarczenia 

rekomendacji z wykorzystaniem 

formy elektronicznej na trwałym 

nośniku, który jest dostosowany 

do zastosowanych środków. 

Zgodnie z art. 3 pkt 54 u.o.i.f. 

trwałym nośnikiem jest każdy 

nośnik, który umożliwia 

przechowywanie kierowanych do 

użytkownika informacji przez 

okres do tego niezbędny i 

zapewniający niezmienność jego 

treści. Ze względu na specyfikę 

robo-doradztwa jako trwały 

nośnik informacji można 

wskazać m.in. skrzynkę poczty 

elektronicznej (stronę 

internetową) funkcjonującą w 

ramach serwisu 

Mimo autonomicznej regulacji pojęcia trwałego nośnika na gruncie ustawy 

o obrocie instrumentami finansowymi należy wskazać, że interpretacja 

przepisu statuującego jego definicję, tj. art. 3 pkt 54 u.o.i.f. może wiązać się 

z wątpliwościami natury praktycznej w zakresie zastosowania tego przepisu 

do konkretnego medium wykorzystywanego przez firmę inwestycyjną. 

Powyższe wątpliwości mogą nasuwać się w szczególności w stosunku do 

wykorzystania nowoczesnych, nieznanych dotąd praktyce rynkowej i 

orzeczniczej, sposobów komunikowania się z klientem, zaś w szczególności 

podejmowania prób przekazywania za ich pośrednictwem rekomendacji w 

zakresie inwestycji, o których mowa w u.o.i.f. 

 

Propozycja, o której mowa w tym przypadku wynika z potrzeby wskazania 

praktycznych wskazówek co do zakresu zastosowania właściwych w 

przepisów odnoszących się do trwałego nośnika. W szczególności zaś 

zaprezentować uczestnikom obrotu, przede wszystkim firmom 

inwestycyjnym, jakie stanowisko w tym przedmiocie przedstawia organ 

nadzoru. Wskazana propozycja wynika bezpośrednio z dorobku 

orzeczniczego TSUE, szerzej wyrok TSUE z 25 stycznia 2017 r. w sprawie 

BAWAG, ECLI:EU:C:2017:38. 
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teleinformatycznego doradcy 

inwestycyjnego.  

10.6 W przypadku, gdy firma inwestycyjna 

nabywa od dostawcy gotowe 

oprogramowanie lub oprogramowanie 

zaprojektowane na jej zlecenie to 

takie działanie firmy inwestycyjnej nie 

jest outsourcingiem. 

W przypadku, gdy firma 

inwestycyjna nabywa od dostawcy 

gotowe oprogramowanie lub 

oprogramowanie zaprojektowane 

na jej zlecenie to takie działanie 

firmy inwestycyjnej samo w sobie 

nie jest outsourcingiem 

regulowanym w rozumieniu art. 

81a u.o.i.f.  

Warto przeformułować treść Stanowiska w taki sposób, żeby rozstrzygało 

jaki rodzaj powierzanych czynności stanowi outsourcing regulowany w 

rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a jaki rodzaj 

powierzenia takiego outsourcingu nie stanowi. Należy zaznaczyć, że samo 

tylko dostarczenie oprogramowania, w szczególności bez późniejszego 

wsparcia usług wykonywanych za pośrednictwem dostawcy, a także bez 

ujawnienia mu informacji prawnie chronionych nie stanowi powierzenia 

usług spełniających wymogi outsourcingu regulowanego, o którym mowa w 

u.o.i.f. Obecne brzmienie omawianego punktu mogłoby sugerować, że 

nabycie gotowego oprogramowania lub zlecenie zaprojektowania takiego 

oprogramowania a limine powoduje odrzucenie kwalifikacji tego 

powierzenia jako outsourcingu regulowanego. W tym więc kontekście 

postuluje się doprecyzowanie omawianego punktu Stanowiska.    

10.11 Brak Nie stanowi naruszenia 

ograniczenia w zakresie 

dopuszczalności outsourcingu 

łańcuchowego korzystanie z 

kilku jednoczesnych 

poddostawców usługi 

pozostających na jednym 

poziomie powierzenia 

wskazanych czynności. 

Warto wskazać, że w szczególnych przypadkach, kiedy fundusz 

inwestycyjny korzysta w ramach jednej usługi z kilku dostawców 

pozostających na jednym poziomie powierzenia tej usługi lub, kiedy 

dostawca korzysta z kilku poddostawców będących na jednym poziomie 

powierzenia wówczas nie dochodzi do naruszenia ograniczenia w zakresie 

tworzenia niedozwolonego na gruncie u.o.i.f. łańcucha outsourcingowego 

obejmującego więcej niż „jeden poziom” poddostawców. 

 

 


