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Problem delimitacji alternatywnych funduszy 
inwestycyjnych w obrocie prawno-gospodarczym

The problem of delimitation of alternative investment 
funds in the legal and economic turnover

The article aims to show the practical side of the amend-
ment to the Act of 27 May 2004 on investment funds and man-
agement of alternative investment funds (Dz.U.2018.56). Adap-
tation of the Polish law to the requirements of Directive 2011/61 
/ EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 
2011 on the management of alternative investment funds and 
amending Directives 2003/41 / EC and 2009/65 / EC and Regu-
lations (EC) No. 1060 / 2009 and (EU) No. 1095/2010 introduced 
to the Polish legal order a new legal institution which is an Alter-
native Investment Fund. Previously functioning commercial law 
companies, which, by virtue of the amendment, meet the defi-
nition of AIF have been placed in a inconvenient legal situation.
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Artykuł ma na celu ukazanie praktycznych aspektów nowe-
lizacji Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyj-
nych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. 
Dostosowanie polskiej ustawy do wymogów Dyrektywy Parlamen-
tu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 roku 
w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyj-
nymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozpo-
rządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 wprowadziło do 
polskiego porządku prawnego nową instytucję prawną, jaką jest al-
ternatywny fundusz inwestycyjny. Dotychczas funkcjonujące spółki 
prawa handlowego, które na mocy nowelizacji spełniają definicję 
AFI zostały postawione w trudnej sytuacji prawnej, z której wiele 
z nich nie zdaje sobie sprawy. 
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Wstęp

Niniejsza publikacja jest próbą ustalenia zakresu podmiotowe-
go, do którego odnosi się regulacja dotycząca Zarządzania Alterna-
tywnymi Spółkami Inwestycyjnymi oraz odpowiedź na pytanie jakie 
kryteria przedmiotowe decydują o uznaniu spółki za alternatywną 
spółkę inwestycyjną. 

Założenia terminologiczne

Ilekroć w niniejszej analizie będzie mowa o:
1. Alternatywnym funduszu inwestycyjnym lub AFI – rozumie 

się przez to instytucję wspólnego inwestowania, której 
przedmiotem działalności, w tym w ramach wydzielonego 
subfunduszu, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów 
w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie 
z określoną polityką inwestycyjną, niebędącą funduszem 
działającym zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym 
zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe;

2. Alternatywnej spółce inwestycyjnej lub ASI – rozumie się 
przez to alternatywny fundusz inwestycyjny, inny niż okre-
ślony w art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy o funduszach inwestycyj-

nych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyj-
nymi, tj. innym niż tworzone i funkcjonujące na podstawie 
ustawy specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte  
i fundusze inwestycyjne zamknięte; 

3. ZAFI lub Zarządzający AFI – rozumie się przez to zarządzają-
cego alternatywnym funduszem inwestycyjnym; 

4. ZASI lub Zarządzającym ASI – rozumie się przez to zarządza-
jącego alternatywną spółką inwestycyjną;

5. Ustawa o FI i ZAFI lub Ustawa- ustawa z dnia 27 maja 2004 
roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatyw-
nymi funduszami inwestycyjnymi, Dz.U.2018.56 tekst jedno-
lity z dnia 10 stycznia 2018 roku; 

6. Inwestorze ASI – rozumie się przez to podmiot, który posia-
da prawa uczestnictwa tej spółki; 

7. Prawach uczestnictwa – rozumie się przez to odpowiednio 
udziały w spółce oraz akcje.

Na potrzeby niniejszej publikacji, w ramach uproszczenia ter-
minologicznego, analizie zostaną poddane AFI, które jednocześnie 
spełniają kryteria definiujące ASI. Powyższe zbiory będą używane 
zamiennie, zaś Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte oraz 
Fundusze Inwestycyjne Zamknięte nie są przedmiotem niniejszego 
artykułu.
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Analiza 

Wstęp
Należy zacząć od ustalenia definicji Alternatywnego Funduszu 

Inwestycyjnego. Zgodnie z Ustawą, przez AFI – rozumie się insty-
tucję wspólnego inwestowania, której przedmiotem działalności, 
w tym w ramach wydzielonego subfunduszu, jest zbieranie akty-
wów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych 
inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, niebędącą 
funduszem działającym zgodnie z prawem wspólnotowym regulu-
jącym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe. 

Powyższa definicja zbudowana została z wielu pojęć, których 
sens i zakres pozwoli ustalić, które spółki zgodnie z regulacją ustawy 
o FI i ZAFI są alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. 

Brak któregoś z elementów ww. definicji będzie prowadził do 
konkluzji, że dany podmiot nie może zostać uznany za ASI. Tym sa-
mym spółka, która świadczy wspomnianemu podmiotowi usługi 
zarządzania, nie zostanie poczytany jako ZAFI i nie będzie spełniać 
znamion przepisów karnych zawartych w ustawie.

Należy zadać sobie pytanie dlaczego ustalenie zakresu podmio-
towego jest tak ważne? Według przepisów przejściowych noweli, 
podmioty, które w dniu jej wejścia w życie wykonują działalność 
w zakresie zastrzeżonym dla AFI i nie są funduszami inwestycyj-
nymi, były obowiązane dostosować swoją działalność do nowych 
przepisów w terminie do 4 czerwca 2017 roku. Jeżeli w celu kon-
tynuowania ww. działalności podmiot wykonujący działalność od-
powiadającą zarządzaniu ASI przed wejściem w życie ustawy złoży 
wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności przez 
zarządzającego ASI albo wniosek o wpis do rejestru zarządzających 
ASI, może prowadzić działalność na dotychczasowych zasadach do 
dnia wydania ostatecznej decyzji w sprawie złożonego wniosku. 

Do dnia 4 czerwca 2017 roku procentowo niewielka liczba pod-
miotów złożyła powyższy wniosek, co oznacza, że w najbliższych la-
tach po przeprowadzeniu stosownych kontroli wskazane podmioty 
są narażone na poniesienie odpowiedzialności karno-finansowej 
na podstawie przepisów karnych Ustawy o FI i ZAFI. Kwestia odpo-
wiedzialności zostanie omówiona w podrozdziale V.

Ze względu na niewielkie zainteresowanie procesami reje-
stracyjnymi AFI w doktrynie, prezentowanej głównie w Stanach 
Zjednoczonych, poruszona została kwestia celowości wspomnianej 
regulacji (Bodellini 2016: 528-539) i jej potencjalnego wpływu na 
kryzys finansowy w ostatnim dziesięcioleciu (Nabilou 2017: 94-122). 

Instytucja wspólnego inwestowania
Instytucje wspólnego inwestowania charakteryzują się tym, że 

inwestorzy nie posiadają codziennego prawa do decydowania lub 
kontroli. Sporadyczne odstępstwa od wyżej wskazanej zasady braku 
kontroli, nie mogą być traktowane jako argument przemawiający 
za tym, że dana spółka nie jest przedsiębiorstwem zbiorowego in-
westowania. 

Zgodnie z wytycznymi ESMA (European Securities and Markets 
Authority 2015), codzienne prawo do decydowania lub kontroli ro-
zumiane jest jako „forma bezpośredniego i ciągłego prawa do decy-
dowania, czy to wykonywanego czy nie, w sprawach operacyjnych 
odnoszących się do codziennego zarządzania aktywami przedsię-
biorstwa, a które rozciąga się znacznie dalej niż zwykłe wykony-

wanie prawa do decydowania czy kontroli poprzez głosowanie na 
zgromadzeniach akcjonariuszy w sprawach takich jak połączenie 
czy likwidacja, wybór przedstawicieli akcjonariuszy, mianowanie 
członków zarządu czy audytorów, czy zatwierdzanie sprawozdań 
rocznych. 

Z informacji opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finanso-
wego wynika, że w sytuacji, gdy grono wspólników zawiąże spółkę, 
a jednocześnie tylko niektórzy z nich będą mieli możliwość rzeczy-
wistego, bieżącego wpływu na działalność operacyjną spółki (w ro-
zumieniu wytycznych ESMA), należy uznać, iż mamy do czynienia, 
z punktu widzenia podmiotu, do którego zostały wniesione ww. 
środki, z pozyskiwaniem zewnętrznego kapitału od wielu inwesto-
rów, w celu łączenia go i tym samym generowania zwrotu łączonego 
(pooled return) dla ogółu inwestorów. Inwestorzy, wnosząc środki 
finansowe do takiego podmiotu, powierzają prawo do zarządzania 
nimi innym osobom czy podmiotom. W takim sensie można przyjąć, 
iż kapitał wniesiony przez tych inwestorów jest zewnętrzny w sto-
sunku do środków podmiotu zarządzającego tym środkami, co jest 
charakterystyczną cechą instytucji zbiorowego inwestowania (Komi-
sja Nadzoru Finansowego 2018). 

Przesądzając, czy w danym przypadku inwestorzy posiadają 
prawo do decydowania lub kontroli, należy wziąć pod uwagę wpro-
wadzone ustawą wymagania dotyczące form prawnych, w których 
mogą funkcjonować ASI. Model funkcjonowania spółek kapitało-
wych, oparty o teorię organów (w przypadku spółek kapitałowych), 
jak również w spółce komandytowej (ograniczone prawa koman-
dytariusza w zakresie prowadzenia spraw spółki) oraz komandyto-
wo-akcyjnej (ograniczone prawa akcjonariusza w stosunkach we-
wnętrznych i zewnętrznych) bazuje na założeniu braku bieżącego 
wpływu inwestorów (wspólników/akcjonariuszy) na działalność 
operacyjną spółki. 

Spełnienie przesłanki wyłączenia z kategorii AFI, bazującej na 
przyznaniu wszystkim inwestorom codziennego prawa do decy-
dowania lub kontroli (tj. pełna tożsamość inwestorów i członków 
zarządu spółki, wyposażonych w odpowiednie uprawnienia), wyma-
gałoby takiego określenia w umowie lub statucie spółki kompetencji 
komandytariuszy (w przypadku spółki komandytowej) lub walnego 
zgromadzenia/zgromadzenia wspólników (w przypadku spółek ka-
pitałowych lub spółki komandytowo-akcyjnej), które uzależniłoby 
bieżącą operacyjną działalność spółki, w tym wszelkie decyzje doty-
czące aktywów spółki, od konkretnych decyzji (np. zgód), odpowied-
nio komandytariuszy lub wspólników/akcjonariuszy działających po-
przez organy spółki (Komisja Nadzoru Finansowego 2018). 

Wyżej zarysowana sytuacja jest w praktyce niemożliwa w od-
niesieniu do spółek legitymujących się znaczną skalą działalności tj. 
posiadaniem wysokiej liczby wspólników bądź akcjonariuszy.

Zbieranie aktywów jako przeważający przedmiot działalności  
Zgodnie z regulacją art. 8a ust. 3 ustawy wyłącznym przedmio-

tem działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej, z zastrzeżeniem 
wyjątków określonych w ustawie, jest zbieranie aktywów od wie-
lu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów 
zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. Pod pojęciem zbierania 
aktywów można rozumieć wszelkie sposoby pozyskiwania aktywów. 

Zaś aktywa najprościej zdefiniować jako ogół składników ma-
jątku (środków gospodarczych) kontrolowanych przez jednostkę 
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gospodarczą w danym momencie. Polska ustawa o rachunkowości 
nie podaje bezpośredniej jednoznacznej definicji aktywów, a jedynie 
definicje poszczególnych ich rodzajów. Definicję aktywów zawierają 
natomiast Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finanso-
wej (MSSF). Aktywa według ww. standardów to zasób kontrolowa-
ny przez przedsiębiorstwo w wyniku przeszłych zdarzeń, z którego 
oczekuje się przepływu przyszłych korzyści ekonomicznych do przed-
siębiorstwa.

Warto w tym miejscu zastanowić się, czy skoro ustawodawca 
jednoznacznie wskazuje, że wyłącznym przedmiotem działalności 
ASI jest zbieranie aktywów i ich lokowanie w interesie inwestorów 
to spółka, która wykonuje dodatkową działalność nie spełnia defi-
nicji ASI? Czy, co wydaje się bardziej prawdopodobne, jest poczyty-
wana za ASI działającą wbrew ustawie? W sytuacji, gdy dany pod-
miot spełnia pozostałe elementy ustawowej definicji ASI, zaś oprócz 
działalności alokacyjnej wykonuje dodatkowe zadania, sprzeczne 
z ustawą, wówczas naraża się na odpowiedzialność karną ukonsty-
tuowaną w dziale XIV ustawy.

Istnienie wydzielonego subfunduszu
Ustawodawca nie wskazał na czym ma polegać to specyficzne 

wydzielenie. Czy ma to być odzwierciedlone w bilansie, czy fizycz-
nie na odrębnych rachunkach bankowych. W projekcie zmieniają-
cym ustawę przyjęto rozwiązanie polegające na niewyodrębnianiu 
portfela inwestycyjnego z pozostałych aktywów spółki, zatem całość 
aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej miała stanowić równo-
cześnie jej portfel inwestycyjny. 

Tak się jednak nie stało i w definicji jest mowa o „wydzielonym 
subfunduszu”. Skoro ustawodawca nie wskazał jak ma wyglądać to 
wyodrębnienie, należy przyjąć, że może ono przybrać każdą formę, 
zgodnie z łacińską paremią lege non distinguente. 

Taką tezę potwierdzają informacje zamieszczone przez Komisję 
Nadzoru Finansowego, która wskazuje podstawowe elementy jakie 
powinien zawierać wniosek o wpis do rejestru Zarządzających ASI – 
w podanym katalogu nie zostało wskazane, aby wnioskodawca miał 
obowiązek wskazania istnienia takiego funduszu bądź sposobu jego 
wydzielenia.

Kryterium wielości inwestorów
Według informacji udostępnionych przez Komisję Nadzoru Fi-

nansowego posiadanie jednego inwestora nie wyłącza możliwości 
uznania za ASI. 

Kryterium wielości inwestorów nie powinno być poczytywane 
jako każdorazowe posiadanie co najmniej dwóch podmiotów bę-
dących źródłem aktywów. Takie postrzeganie wyżej wskazanego 
kryterium znacząco zawężałoby krąg ASI. Zgodnie z wytycznymi 
ESMA1,  jeżeli prawo krajowe, akty założycielskie czy jakiekolwiek 
inne postanowienia lub uzgodnienia mające wiążące skutki prawne 
nie zakazują przedsiębiorstwu pozyskiwania kapitału od więcej niż 
jednego inwestora, możliwe jest pozyskiwanie kapitału od wielu in-
westorów w rozumieniu definicji AFI. Tym samym liczba inwestorów 
w danym przedsiębiorstwie może ulec zwiększeniu. Jest to zatem 
stan trwałego otwarcia na kapitał zewnętrzny, który wymaga cią-

1 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 roku
przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady. 

głego nadzoru państwowego. 
Podsumowując, istotne z punktu widzenia definicji ASI jest ist-

nienie możliwości późniejszego przystąpienia kolejnych inwestorów, 
a nie ich faktyczne istnienie w od początku działalności ASI.  

Inwestor
Definicja legalna inwestora na gruncie ustawy FI i ZAFI została 

zawarta w art. 8c. Zgodnie ze wskazaną regulacją inwestorem jest 
podmiot, który posiada prawa uczestnictwa tej spółki.

Zaś prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej 
są odpowiednio udział w spółce oraz akcje. Przez udział w spółce 
w przypadku spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyj-
nej rozumie się ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce.

Definicja nie zawęża pojęcia inwestor pod względem organi-
zacyjno-prawnym. Inwestorem może być zarówno osoba fizyczna, 
jak i jednostka prawna. Jednakże w uzasadnieniu projektu zostało 
podkreślone, iż „fundusze ZAFI, co do zasady dedykowane są inwe-
storom profesjonalnym”. 

Lokowanie zebranych aktywów, a pojęcie celu i interesu 
Celem AFI jest lokowanie zebranych aktywów w interesie inwe-

storów. Ustawodawca podkreślił, że wspomniana alokacja ma zostać 
przeprowadzona w interesie „tych inwestorów”. 

Korzyści ekonomiczne uzyskane w wyniku alokacji aktywów 
w ostatecznym rozrachunku mają zostać przyznane „tym inwesto-
rom”, a więc konkretnym podmiotom, od których zostały pozyskane 
aktywa. 

Droga, jaką muszą pokonać aktywa, aby wypracować zysk oraz 
kwestia ich podziału między inwestorów zależna będzie od mode-
lu funkcjonowania, jaki przyjmie ASI. Na wskazany model wpływać 
będzie między innymi przyjęta strategia inwestycyjna. Niemniej 
jednak należy mieć świadomość, że AFI ze swej istoty, jako podmiot 
prawa handlowego, będzie również realizować inne cele. Sukces na 
płaszczyźnie alokacyjnej aktywów inwestorów zewnętrznych będzie 
jednocześnie wpływał na wynagrodzenie, a więc sukces ekonomicz-
ny ASI. Należy mieć na uwadze, że ww. sukces ASI jest celem ubocz-
nym. Pewną wypadkową przy realizacji nadrzędnego zadania, jakim 
jest sukces ekonomiczny inwestorów.  

Podsumowując, podmiot, który pozyskane aktywa lokuje wy-
łącznie w swoim interesie, nie spełnia definicji ASI.

Posiadanie polityki inwestycyjnej
Podmioty gospodarcze dążąc do osiągnięcia sukcesu eko-

nomicznego, a więc akumulacji zysku, obierają w tym względzie 
określoną politykę działania, której bezpośrednim celem jest od-
działywanie na procesy odtwarzana i powiększania kapitału trwa-
łego. Inwestycje polegają na transformacji pieniądza w składniki 
majątku trwałego, tj. na zamierzonym angażowaniu mocy nabyw-
czej pieniądza w tworzenie trwałej struktury majątkowej jedno-
stek gospodarczych, w celu osiągnięcia wymiernych korzyści eko-
nomicznych w postaci zwiększenia dochodu, czy też zmniejszenia 
kosztów, co odzwierciedla się bezpośrednio w wysokości zysków 
(Borowiec 2006).

Co należy rozumieć przez posiadanie polityki inwestycyjnej 
w przypadku ASI? Wytyczne w tym względzie ponownie wskazuje 
Komisja Nadzoru Finansowego (Borowiec 2006). 
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Zgodnie z art. 70b ustawy „polityka inwestycyjna alternatyw-
nej spółki inwestycyjnej określa sposób lokowania jej aktywów. 
Natomiast polityka inwestycyjna oraz strategie inwestycyjne są 
określane w dokumentach założycielskich alternatywnej spółki in-
westycyjnej oraz w dokumentach, w tym regulaminach, przyjętych 
przez zarządzającego ASI, dotyczących działalności prowadzonej 
przez alternatywną spółkę inwestycyjną”. 

Polityka inwestycyjna ma na celu ustalenie ogólnych wytycz-
nych w procesie alokacji aktywów. W głównej mierze polega to 
na ustaleniu zasad, które będą przestrzegane przy podejmowaniu 
konkretnych decyzji inwestycyjnych. 

Ustawodawca nie precyzuje na czym konkretnie miałaby po-
legać polityka inwestycyjna ASI. Tym samym posiadanie nieformal-
nej polityki inwestycyjnej jest wystarczające, aby podmiot spełniał 
ww. kryterium. 

Taka bardzo liberalna interpretacja kryterium posiadania 
określonej polityki inwestycyjnej ma na celu niedopuszczenie do 
sytuacji, w której pozostawienie całkowitej swobody w podejmo-
waniu decyzji wykorzystywane byłoby do obejścia wymogów usta-
nowionych przez dyrektywę2. 

Alternatywna Spółka Inwestycyjna w praktyce 

Podmioty niepowiązane kapitałowo
Przyjmijmy następujący stan faktyczny: Spółka A zwróciła się 

do Spółki B o udostępnienie 3 miliony zł. Spółka A zamierza za-
inwestować w zakup nieruchomości pod budowę budownictwa 
mieszkalnego. Jak zainwestuje, to Spółka B dostanie określoną 
kwotę, niezależnie od wyniku transakcji. Zarówno podmiot A, jak 
i B, nie są ze sobą w żaden sposób powiązane kapitałowo, nie jest 
to struktura holdingowa (Kondrakiewicz 2001: 174). 

Aby przesądzić czy spółka A spełnia definicję ASI należy po-
wyższy lakoniczny stan faktyczny podstawić pod kryteria wyodręb-
nione z definicji AFI.

Spółka A nie posiada codziennego prawa do decydowania lub 
kontroli. Wyłącznym przedmiotem działalności spółki jest zbiera-
nie aktywów. Ze względu na brak ustawowego dookreślenia na 
czym ma polegać wydzielenie subfunduszu – nie jest to kryterium 
przesądzające w ww. stanie faktycznym. Podobnie kształtuje się 
kwestia wielości inwestorów. Pomimo faktu, że w kazusie wystę-
puje jeden inwestor tj. spółka B, spółka A pozostaje otwarta na 
dostęp większej ilości inwestorów, tym samym kryterium inwe-
storskie zostaje spełnione. 

Dłuższego omówienia wymaga kryterium ustawowej definicji 
inwestora. W stanie faktycznym wskazano, że podmiot B nie jest 
udziałowcem bądź akcjonariuszem spółki A. Obie spółki funkcjo-
nują jako dwa odrębne podmioty, bez jakiegokolwiek powiązania 
kapitałowego. Tym samym, czy w takim stanie faktycznym można 
przyjąć, ze spółka B jest inwestorem? Aby zostać uznanym za inwe-
stora ASI należy posiadać prawa uczestnictwa tej spółki. Spółka B 
nie posiada praw uczestnictwa w spółce A. Tym samym nie można 
poczytać, aby spółka A zbierała aktywa od „inwestora”. Analiza 

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 
2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjny-
mi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) 
nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010. 

kryterium inwestorskiego wskazuje, że w podanym kazusie nie 
mamy do czynienia z ASI. Powyżej wskazany stan faktyczny można 
poczytywać za umowę pożyczki. 

Pomimo wykluczenia spółki z kręgu ASI, w celach metodo-
logicznych omówione zostanie kryterium myśli inwestycyjnej tj. 
celu i interesu alokacyjnego. Celem inwestycji, lakonicznie opisa-
nej w mini kazusie, jest takie ulokowanie aktywów, aby uzyskać 
korzyść ekonomiczną. Jednakże w podanym stanie faktycznym 
ewidentnym jest to, że alokacja następuje w wyłącznym interesie 
spółki A. Spółka A pozyskała aktywa od B, aby ulokować je z inte-
resem dla siebie, a nie jak wskazuje definicja w interesie „tych”, 
a w naszym kazusie „tego inwestora”. Spółka A poszukiwała kapita-
łu i działała w sposób zbliżony do pozyskiwania kredytu, pożyczki, 
lokowała pozyskane środki z interesem dla siebie. Inwestując pozy-
skane środki w żaden sposób nie skupiała się na lokowaniu kapita-
łu w interesie spółki B. Spółka B, niezależnie od wyniku transakcji, 
otrzymałaby taki sam zysk. Nawet w sytuacji, gdyby inwestycja 
okazała się niepowodzeniem. 

Jest to kolejny argument wskazujący, że w podanym stanie 
faktycznym nie mamy do czynienia z ASI. 

Jednakże należy pamiętać, że ASI nie jest podmiotem dzia-
łającym z pobudek altruistycznych, gdyż swoją działalność opiera 
na chęci uzyskania korzyści. Im lepsza ekonomicznie alokacja tym 
szansa na większe zyski dla samej ASI. Zgodnie z powyższym należy 
zwrócić uwagę na to, czyj interes jest interesem pierwotnym. Jeśli 
transakcja od samego początku dokonywana jest ze względu na 
oczekiwany zysk inwestorów, zaś interes lokującego jest pochod-
nym, wówczas istnieje możliwość poczytywania takiej działalności 
inwestycyjnej za działalność w ramach ASI. 

Ostatnim kryterium wartym rozważenia jest posiadanie po-
lityki inwestycyjnej. Z podanego stanu faktycznego ciężko wy-
wnioskować czy podmiot A posiada „politykę inwestycyjną”. Ra-
cjonalnie patrząc, każdy podmiot inwestujący posiada, chociażby 
nieformalną, politykę inwestycyjną. Inwestujemy, żeby uzyskać 
korzyść, tym samym wyłania się mniej lub bardziej sformalizo-
wany schemat, układ inwestycyjny. Kryterium posiadania polityki 
inwestycyjnej nie jest w tym względzie kryterium przesądzającym. 

Podmioty powiązane kapitałowo
W przypadku podmiotów powiązanych kapitałowo stan fak-

tyczny przedstawia się analogicznie do stanu faktycznego przedsta-
wionego w punkcie pierwszym. Istotna różnica polega na tym, że 
spółki A i B są powiązane kapitałowo. Spółka B jest udziałowcem 
bądź akcjonariuszem w spółce A. Czy w tak przedstawionym stanie 
faktycznym spółka A spełnia definicję ASI?

Przesądzającym kryterium w tak zarysowanym stanie faktycz-
nym będzie fakt czy spółka B spełnia definicję inwestora zawartą 
w ustawie o FI i ZAFI oraz kwestia związana z myślą inwestycyjną. 

Inwestorem jest podmiot, który posiada prawa uczestnictwa 
tej spółki. Zaś prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwe-
stycyjnej są odpowiednio udział w spółce oraz akcja. Przez udział 
w spółce w przypadku spółki komandytowej oraz spółki koman-
dytowo-akcyjnej rozumie się ogół praw i obowiązków wspólnika 
w spółce. Zgodnie z powyższym spółka B spełnia definicję inwe-
stora. Stan faktyczny wskazuje, że spółka A lokowała pozyskane 
aktywa w swoim interesie tj. interesie spółki, a nie bezpośrednio 
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w interesie inwestorów. Jednakże ci inwestorzy są jednocześnie 
wspólnikami spółki. W doktrynie przyjmuje się, że majątek spółki 
jest majątkiem „cudzym” w porównaniu do majątku wspólników 
(Pyzioł, Szumański, Weiss 2016: 253-256). Podążając tym tropem 
można uznać, że Spółka A nie lokowała pozyskanych środków w in-
teresie inwestorów lecz w swoim własnym interesie. 

Obiektywnie patrząc na przestawiony kazus, wątpliwe jest to, 
aby organy administracji publicznej (dalej jako: OAP) w sytuacji, 
gdy będą analizować czy dana spółka spełnia definicję ASI uznały 
taki stan rzeczy za prawdziwy. Bardziej prawdopodobne wydaje 
się, że OAP uznają, iż spółka A lokowała pozyskane aktywa w in-
teresie inwestorów.  

Zgodnie z powyższym w takiej sytuacji istnieje duże prawdo-
podobieństwo, że spółka A zostanie uznana za ASI.

Kwestia odpowiedzialności karnej

Ustalenie czy dany podmiot jest alternatywną spółką inwesty-
cyjną i wykonuje działalność inwestycyjną w rozumieniu ustawy 
o FI i ZAFI jest przesądzające na gruncie odpowiedzialności karnej. 

Zgodnie z treścią art. 287 ust. 1 ustawy, kto bez wymaganego 
zezwolenia lub wbrew warunkom określonym w ustawie wykonu-
je działalność polegającą na lokowaniu w papiery wartościowe, 
instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe, akty-
wów osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyj-
nych nieposiadających osobowości prawnej, zebranych w drodze 
propozycji zawarcia umowy, której przedmiotem jest udział w tym 
przedsięwzięciu, podlega grzywnie do 10 000 000 zł i karze po-
zbawienia wolności do lat 5. Ponadto, zgodnie z art. 295 ustawy, 
kto bez wymaganego zezwolenia albo wpisu do rejestru wykonuje 
działalność, o której mowa m.in. w art. 70e ust. 1 ustawy, podlega 
grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 5, 
albo obu tym karom łącznie.

W praktyce przesądzenie czy dana spółka spełnia definicję 
ASI jest wysoce problematyczne. Kryteria definiujące ASI zostały 
nieprecyzyjnie wskazane przez ustawodawcę. Ich wykładnią i do-
precyzowaniem zajmuje się Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Pa-
pierów Wartościowych (Chłopecki Dyl 2017: 30-31). 

Kwestia ponoszonego ryzyka

Po analizie wyżej poruszonych zagadnień, mających znaczenie 
dla ustalenia czy dany podmiot spełnia definicję ASI, szczególnego 
podkreślenia wymaga kwestia ponoszonego ryzyka. Nie została ona 
poruszona przez ustawodawcę, który pominął ją tworząc definicję 
ASI. 

Z istoty modelowego ujęcia ASI wynika, że ryzyko ekonomicz-
ne udostępnienia aktywów ponosi grupa inwestorów. To oni udo-
stępniając swoje aktywa muszą liczyć się z możliwością utraty ka-
pitału. Wracając do stanów faktycznych przedstawionych powyżej: 
w pierwszym z nich podmiot udostępniający aktywa (Spółka B), nie-
zależnie od wyników transakcji, uzyskuje z góry określony zysk. Tym 
samym ryzyko, które ponosi, koresponduje z kwestią wypłacalności 
kontrahenta (Spółki A). 

Inaczej zaś przedstawia się sytuacja w przypadku podmiotów 
powiązanych kapitałowo. W przedstawionym stanie faktycznym 

ryzyko chybionej inwestycji ponoszą obie spółki. Ich sukces ekono-
miczny uzależniony jest od wyniku transakcji. 

Podsumowanie

Ze względów racjonalnych i praktycznych nie jest zasadnym roz-
szerzenie katalogu ASI na wszystkie podmioty pozyskujące kapitał 
z zewnątrz, od potocznie rozumianych inwestorów. Takie rozszerza-
jące pojmowanie ASI doprowadziłoby do nieuzasadnionego objęcia 
regulacją podmiotów, których zwykła działalność, czy też prawne 
i ekonomiczne podstawy utworzenia nie uwzględniają specyfiki dzia-
łalności inwestycyjnej. 

Nie można kwalifikować pożyczki jakiej udzielają sobie podmio-
ty, zarówno będące osobami fizycznymi, jak i przedsiębiorcami jako 
zbierania i lokowania aktywów przez ASI. 

Alternatywną spółką inwestycyjną jest podmiot, który łącznie 
spełnia następujące kryteria:

• jest instytucją wspólnego inwestowania;
• zbiera aktywa od wielu inwestorów;
• lokuje zebrane aktywa w interesie inwestorów; 
• posiada politykę inwestycyjną i wydzielony subfundusz. 

Przesądzającymi kryteriami w analizie czy dana działalność 
spółki jest działalnością inwestycyjną w ramach ASI są:

• ponoszone ryzyko i związany z nim wynik finansowy aloka-
cji;

• szeroko pojmowana myśl inwestycyjna tj. cel alokacyjny 
i interes podmiotów, na rzecz których dokonuje się alokacji 
aktywów;

• pozyskiwanie aktywów od inwestorów. 

Wykazanie, że dany podmiot zbiera aktywa w innym celu niż 
inwestowanie w interesie inwestorów, powinno przesądzić, że dany 
podmiot nie uzyska statusu ASI. 

Mając na uwadze powyższe w każdym przypadku konieczne 
jest dokonanie samodzielnej analizy celem ustalenia czy w konkret-
nym stanie faktycznym dany podmiot prowadzi działalność, która 
może zostać zakwalifikowana jako działalność alternatywnej spółki 
inwestycyjnej.
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