
WZÓR URZĘDOWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD
PROJEKTEM ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY, PROJEKTEM USTAWY LUB PROJEKTEM

ROZPORZĄDZENIA

ZGŁOSZENIE
ZAINTERESOWANIA PEACAMI NIW PROJEKTEM -

Rozporządzenie Ministra z dnia 28.1 0.2015 w sprawie wykazu tytułów uprawnijących do ubiegania się o
wpis na listę maklerów papierów wartościowych lub doradców inwestycyjnych

(t\tuł projtktu załozen projektu ust IW) prcjtktu u<>ta\w lub projtktu iozpoiządzuua zaodnie 7 jtJ ttY4
udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej lub informacją zamieszczoną w wykazie prac legislacyjnych Rady

Y1inj.strów, Prezesa Rady Mnistr6w albo ministrów)

A . OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI ZAD PROJEKTEM

1. Ct\ Socioty ?ctiac1

2. Adres 53-348 Wrocław, ul. Komandorska 118/120

3. Actresdo korespon7encj1 I i1res e—malt 20—363 Warszawa, Nowy Świat 54/56, lok.24, otfice@cfa.compl

h . WSKAZANIE OSÓB ZJPRAWNIONYCE DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU WYMIENIONEGO W CZĘŚCI A W PRAZACH NAD
PROJEKTEM

Lp. mięt mazwisko Adies

1 Krzysztor Jajuga

-—

Piotr Oleradzan

--

Przemysław Berankiewicz
4 Aleksaoder Motrzyoki

5

Aodrzei Pasławki

C . OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAZNEGO „ ZE WSKAZANIEM iNTERESU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM OCHRONY

I ]„yttił CFA ma u podstaw bardzo rygorystyczne wymogi. Przyznawany jest osohom które zdadzą

pomyślnie 3 poziomy egzaminu oraz mają 4-letnie doświadczenie zawodowe prt podejmowaniu

deczji lfl%\ estycjn di Poziom I egzam mu obej moje wąLdą z n wzędn I\\ i st\ cymy th Poziom

2 to %yieda i umiejętności wyceny aktywów (instrumenty diużne akije, instrumenty pochodne oraz

instrumenty alternatywne, np. nieruchomości). Poziom 3 to wiedza i urn..icjętności zarządzania

portfelem inwestycyjnym. Warunek wstępny przystąpienia do egzaminu C”FA to posiadanie tytułu

zawodowego licencjata.

2. Bardzo ważnym. składnikiem egzaminu na wszystkich trzech poziomach jest etyka czyli

znąjoniość i umiejętność zastosowania standardów etycznych. Kodeks etyczny CFA obejmuje 22

standardy etyczne. dotyczące relacji z klientarni, pracodawcą, niezależności, obiektywizmu, itp.

Posiadaczc tytułu CFA muszą przestrzegać Kodeks Etyki (LWA Insi/tule Codz of Elli/es) oraz

Standardy Postępowania Zawodowego (Sxandards qf”I”roJóssionał Conductj

3. Rygor i stopień trudności egznminu CFA potwierdza fakt iż —jak oszacował CFA lnstitute — tylko



jedna osoba na pięć przystępuąea do egzami..rui na poziomie I kończy ten program. czyli zdąje

egzamin na poziomie 3.

4 Warunki do\% tadLienia za%ocIo\%L4o nit zotah okrtslonc dla oti r\mama licemji maklLra i

doradcy. co powoduje. że w tym zakresie tytuł CFA posiada wyższe standardy niż zakładane dla

tytułów: doradca inwestycyjny, makler papierów wartościowych.

5. CFA Institute wskazuje. że liczba godzin niezbędna do przestudiowania materiału do każdego z

trzech poziomów egzaminu wynosi około 300 godzin.

6. Od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia tytuł CFA stał się niekwestionowanym

światowym standardem yą zakresie inwestycj i. W ślad za tym poszła ewolucja wymogów

egzaminacyjnych. Jako przykład należy podać materiał w zakresie raportowania finansowego

(sirawozdawczości hnansowej ). który obecnie w dtiżyrn stopni i oparty jest na Międzynarodowych

Standardach Sprawozdawczości Finansowej. a w mniejszym na liS GAAP (jak było dawniej).

7. Zakres materiału wymaganego na egzaminie CFA podlega ciajej analizie (zwanej Practice

Analysis). Analiza ta prowadzi do ciatej modyfikacji programu i jest przeprowadzana przez

praktyków. którzy postulują potrzebne zmiany w programie, wynikąjące ze zmian na rynku.

$ Tytuł C..hA jest globalnym standardem wiedzy z zakresy rynków tinansowych i inwestycji

kapitałowych. Jego posiadaczami jest ponad J 30 tysięcy osób na całym świecie. Organizacja pełni

centralną rolę w globalnej społeczności profesjonalistów na rynkach kapitałowych. Jeżeli

mielibyśmy się trzymać ducha zapisów Ustawy, tojedynie tytuł CFA spełriia wymogi wpisu na listę

doradców inwestycyjnych.

9 Porównanie wymogów egzaminacyjnych w standardzie CFA (zawartych w CBOK — Candidate

Body ofKnowledge) oraz zakresu tematycznego w egzaminie na doradcę prowadzi do wniosku, iż

pOza zagadnieniami prawrn..ymi tematyka obowiązująca na egzaminie na doradcę jest zawarta w

materiale obowiązującym na egzaminach CFA. Przedstawiająto załączniki I i 2.

I O. Kwalifikacja CFA wymaga od swoich członków bezwarunkowej znąjoiności..regulacji prawnych

na rynku lokalnym, jak również na wszystkich rynkach na których działa finna zatrudniąjąca

Członka. Wiedza z zakresu prawa nie jest sprawdzana bezpośrednio ze względu na

międzyn.arodowy charakter kwalifikacji. ale wiedza ta jest sprawdzana pośrednio, poprzez wymóg

4 lat pracy w branży aby otrzymać kwalifikację, jak również. rekomendację innego członka oraz

przełożonego osoby ubiegającej się o kwalifikacje, która to rekomendacja powinna również.

uwzględniać ocenę, czy dana osoba jest odpowiednio przygotowana pod względem znąjomości

regulacji. Można przyjąć, iż wszyscy posiadacze tytułu CFA działający na rynku polskim i

ubiegąjący się o licencję Doradcy Inwestycyjnego, ze względu na wymagania kwabtikacJi oraz

ponad 4-letnie doświadczenie w branży będą mieć niezbędne przygotowanie prawne i regulacyjne



do pracy w zawodzie.

I I Na zdecydowanej większości rynków kapitałowych na świecie egzamin z prawa niejest wymagany

do pełnienia funkcji realizowanych XV Polsce przez Doradców Inwestycyjnych, prjmuje się

n tomiast je Instytucja R)nko\% Kapitalow%uh zatrudniajaca speLlalistę g\kalantujc jego

znajomość regulacji.

I 2. Tytuł CFA wymaga od swoich czionków znajomości regulacji prawnych we wszystkich

jurysdykcjach, w których działa pracodawca posiadacza tytułu CFA. Biorąc pod uwagę, iż

\\ iększosc mstytucj i w Polsce działa akt\ niś na i nkach mądz\ narodow ch rno/tnn z”tłoiyc ze

posiadacze lu.encji ł)oi adc3 lnwest cjncgo i Mklei a tak zy inaczej operują agi ąnlczn\ ch

jurysdykcjach prawnych bez zdawania egzaminów z prawa lokalnego.

t3. W momencie tworzenia zasad egzaminu na doradcę inwestycyjnego na początku tat

dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia (pierwszy egzamin mial miejsce w I 991 roku) wzorowano

się na standardzie CFA.

I 4 I „tul C HA kton dotschczas bl uznayy my za podst”n%ę wpisu na llstk doradcon 1nwctyc\ jnych

jest niszowyni tytułem, niemającyin znacząccj pozycji oraz renomy na rynku międzynarodowym,

na świecie został przyznany około 8000 osobom.

I 5. Art. 129 ust. 3 Ustawy stwierdza:

Wpis na listę maklerów lub na listę doradców bez konieczności składania egzaminu mogą również

uz\ skat osob\ nicposuidajau. upra”anien o ktor”.iii rnOsn w ust 2 o ile pn8ild”ij nadam pize

zagraniczną instytucję tytuł, odpowiadający pod względem wymaganej do jego uzyskania

wiedzy oraz podstawowych zasad jego wykonywania zawodowi odpowiednio maklera lub

doradcy oraz o ile ich kwalifikacje, stwierdzone w wyniku przeprowadzonego sprawdzianu.

umiejętności, gwarantnją, że będą one wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej w sposób należyty.

Ustawa mówi o wiedzy i podslawowych zasadach wykonywania zawodu. Nie mówi o identycznym

zakresi.e wiedzy, jaka jest wymagana na egzaminie. Mówi o wiedzy i standardach, które są

wymagane do wykonywania zawodu. To są dwie różne rzeczy. Mają one %yarantować, że osoby

te będą one wykonywać zawód na terytorinrn Rzeczypospolitej Polskiej w sposób należyty a

nie, że odbędą egzamin identyczny z polskim.

IJstawa mówiąc również O nadanym przez zagraniczną instytucję tytule wprost dopuszcza aby

tytuł ten uzyskany byl w zagranicznej instytucji., za granicą. Oczywistejest, że zawierając taki zapis

ustawowy ustawodawca godzi się na to, by instytucja zagraniczna nadawafa rezultacie



sprawdzianu umiejętności tytuł, który biJrawniał do wykonywania W Polsce .awodu doradcy

inwestycyjnego. Z uwagi na fakt, że zagraniczne: instytucje z retly nie przeprowadząją egzaminu z

prawa obcnsI4zuaLego RzLLzpospoI1tLJ Polskiel ust3x%oddt\td 7god/ił są z tm ze Łl7fldfl\ wtul

nie bedzie W jigo urskaniu obejrnoy it praxdz1anu y cclr3 I praw i polskiego Wailo z iuwazc

że również ACIIA nie przeprowadza sprawdzianu z prawa. ani polskich uwarunkowań lokalnych.

Przeprowadza je ZMiD. który nie jest zagraniczną instytucją. ACIIA nadąjejedynie tytuł.

I 6. Tytuł CFA. jest uznawany przez instytucje regulujące i nadzorujące w wielu krajach jako

uprawniąjący do zwolnienia z całości lub części Wymogów egzaminacyjnych na doradcę

inwestycyjnego lub zarządzającego portfelern w następujących krajach;

6_ I Stany Zjednoczone;

FyLLII CFA uprawnia do zwolnieuia z egzamin.ów stanowych na doradcę inwestycyjnego

(inyestinent ćicti”Lseits).

Zaliczony poziom I egzaminu ChA uprawnia do zwolnienia z tematów dot. zasad badawczych i

powiązanych części Ił egzaminu V}i9E Superyisory Ii!za1}w1s Quaiiticaiion.

Zaliczony poziom I i 11 egzaminu CFA uprawnia do zwolnienia z części I sekcji analitycznej

egzaminu Research Anatyst QuaU/katkm organizowanego przez the New York Stoek Ezehange

(NYSE) oraz Financial incżusni.” RegulatoryAuthority (.F1NRA).

l6.2. Bra%ylia;

Możliwość zarejestrowaniajako zarządząjący portfelem po zdaniu poziomu Iii egzaminu ChA.

l6.3Wielka Brytania;

Tytuł ChA uprawnia do zwolnienia z części 2 (Unit 2) egzaminu Jnyestrnent Management

Certzjicate (IMC).

I 64. Holandia;

Tytuł ChA upra\ynia do zarejestrowania w rejestrze The Dnteh Seearities Imctitute (DS1) — po

ukończeniu odpowiedniego kursu zawodowegQ oraz po przynąjmnicj 5 latach odpowiedniego

doświadczenia jako: Starszy Zarządzający Funduszy (Senior Fund Manager), Starszy Analityk

Finansowy (Senior Financźaź Analyst)

Zahczon\ poziom I egzaminu CI 4 upiannn do z4ieltstroanid W rejestrze 7hr Dutch 5cm; z/z

hutitarc (1)51) — po ukończeniu odpowicdnicgo kursu zawodowego oraz po przynąjmniej 2 latach



odpowiedniego doświadczenia — jako: Zarządzający Funduszy (Fund Manager), Analityk

Finansowy (Financial24na1t)

Zaliczony poziom I egzaminu CFA uprawnia do zarejestrowania w rejestrze iYw Dutch Seezirides

Institiłic? (DS1) jako Starszy Doradca Inwestycyjny (Senior mycstznetzi Adyiser)

I 65 HontT Kong

Tytuł CFA j est uznawanym.ytułem zawodowym przez T/ze Hong Kong SeezLrities aud Futur-es

(Jornmissżon (SFC) do kwaIi1ikaji jako Responsible OJjieer

Zahczony I poziom egzaminu CFA jest uznawanym tytułem zawodowym przez 77w Hóng Kóng

Securities end Futur-es Comruission (SFC) do kwalifikacji jako licencjonowany przedstawiciel

(Lieensed Representatiye) W obszarach: Dealiog in Securities, Dealing in Futures Contracts,

Adyising on Securities Type. Adyising on Futurcs Contracts Type, Adyising on Corporate Finance

Type. Securities Margin Financing Type. Asset Management Type.

I 6.6.Izrael

Tytut CFA uprawnia do zwolnienia z 5 na 6 egzaminów oraz z 9-miesięcznego stażu koniecznych

do uzyskania tytułu Zarządzającego ł”ortfelami (Portfolio Manager) wydawan..ego przez T/ze kr-ac!

5curities Aut/zoz-itr (ISA).

165. Poza ww. tytuł CFA jest uznawany przez regulatorów lub organizacje nadzorujące proces

licencjonowania jako uprawniający do zwolnienia z catości lub części wymogów egzaminacyjnych

również. w krajach takichjak: Kanada. Irlandia, Nowa Zelandia, Malezja. Singapur. RPA, Meksyk,

Peru, Australia, Indonezja, Pakistan, Filipiny, Sd Lanka, Tąjwan, Tajlandia, Wietnam, Bahrajn,

Bułgaria. Egipt, Grecja. Kuwejt, Portugalia czy Turcja.

17. Art. 129 ust. 3 Ustawy mówi o wpisaniu na listę maklerów lub na listę doradców bez konieczności

składania egzaminu %\? przypadku posiadania tytułu nadanego przez zagraniczną instytucję.

Naturalne jest, że tytuł nadawany przez zagraniczną instytucję nie będzie obejmował

zagadińeń specyficznych dla polskiego rynku finansowego oraz regulacji obejmujących

polski rynek i konstrukcja ust. 3 I 4 art. I 29 Ustawy wskazuje, że takie też. było rozumienie ich

autorów.

D . ZAŁĄCZONE DOKUNENTY

Porównanie materiału obowiązulącego na egzaminie na doradcę inwestycyjnego i na egzaminie

—

Cf-;\ (na puUstd%ue ChOR — Candidatc Dod\ ni Kno%KdgL)

______________________



Pouczenie:
1 . Jeżeli zgłoszenie ma na celu uwzględnienie zmian zaistniałych po dacie wniesienia urzędowego

formularza zgłoszenia (art 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa) lub uzupełnienie braków formalnych poprzedniego zgłoszenia ( 3 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 201 I r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami
aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz. U. Nr 181 poz. 1080)), w nowym
urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkie rubryki. powtarzając również danei które
zachowały swoją aktualność.

2. Część B formularza wypełnia się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej oraz
w sytuacji. gdy osoba fizyczna, która zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem założeń projektu
ustawy lub projektem aktu normatywnego, nie będzie uczestniczyła osobiście w tych pracach.

3 W części D formularza, stosownie do okoliczności, uwzględnia się dokumenty, O których mowa w
art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, a także
pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu w pracach nad projektem aktu
normatywnego lub projektu założeń projektu ustawy.

4, Część E formularza wypełnia się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmiany danych
dotyczących wniesionego zgłoszenia.
Informacja Wzor wniosku znajduje się w Rozporządzeniu Rady Ministrow z dnia 22 sierpnia 201 1
w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami
założeń projektów ustaw (DzU. Nr 181, poz. 1080)

*

Jeżeli zgłoszenie nie jest składane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. O działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa, treść: L Zgłoszenie zmiany danych* skreśla się.
Niepotrzebne skreślić.


