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Szanowni Państwo, 
 

 
W związku z postami dotyczącymi X-Trade Brokers DM S.A. (dalej “XTB”), które w 
ostatnim czasie pojawiły się na jednym z forów internetowych, zdecydowaliśmy się 
przedstawić nasze stanowisko. 

W 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego (dalej “Komisja”) nałożyła na XTB karę 
pieniężną. Uzasadnieniem nałożenia kary przez Komisję było m.in. świadczenie usług 
maklerskich bez uwzględnienia najlepiej pojętego interesu klienta. Chcemy wyraźnie 
podkreślić, że nasze dotychczasowe stanowisko w tej kwestii pozostaje bez zmian. 
 
Uważamy, że kara pieniężna została nałożona na XTB  z naruszeniem przepisów 
prawa oraz w rezultacie dokonania nieprawidłowych ustaleń. XTB działało w 
granicach prawa, a na uzasadnienie tej tezy posiadamy cztery niezależne ekspertyzy 
matematyczne  i prawne, gdzie każda z nich potwierdza, iż nie działaliśmy na szkodę 
klienta i żadne z wniosków w nich zawartych nie pozwalają na stwierdzenie, że 
moglibyśmy doprowadzić do niekorzystnego rozporządzania mieniem przez naszych 
klientów lub działać na ich niekorzyść.  
 
Chcemy także podkreślić, że Komisja nałożyła na nas karę za stosowanie w latach 
2014-2015 asymetrycznego odchylenia w realizacji transakcji natychmiastowych, 
który w okresie jego stosowania był standardem rynkowym, a zakaz jego stosowania 
Komisja wprowadziła dopiero na mocy uchwały nr 352/2016 z dnia 24 maja 2016 r., 
którą przyjęła “Wytyczne dotyczące usług maklerskich na rynku OTC instrumentów 
pochodnych” i zobowiązała podmioty świadczące usługi maklerskie do ich wdrożenia 
do 30 września 2016 r. Jako XTB wprowadziliśmy symetryczne odchylenie bez 
przymusu ze strony Komisji, na rok przed wydaniem Wytycznych. 
 
W dniu 29 października 2018 r. złożyliśmy do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego skargę na decyzję Komisji, w której jasno określamy nasze 
stanowisko. Czekamy na ostateczne rozstrzygnięcie i wierzymy, że finalnie sprawa 
zostanie rozpatrzona na naszą korzyść.  
 
Raport Komisji, który jest powiązany z decyzją tego organu odnośnie nałożenia na 
nas  kary pieniężnej stanowi przedmiot toczącego się postępowania 
administracyjnego. Stanowiąc przedmiot badania przez sąd administracyjny w 
zakresie prawidłowości jego sporządzenia oraz zawartości, ze względu na dobro 
postępowania powinien pozostać poufny. Z tego względu do czasu dokonania 
ostatecznego i prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd administracyjny raport nie 
zostanie  rozpowszechniony.  
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