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KLUBY INWESTORA 

   Inwestorzy indywidualni są bez wątpienia istotnym podmiotem rynku papierów 

wartościowych w Polsce. Ich zaangażowanie kapitałowe jest wprawdzie zmienne w czasie      

i podlega pewnym, okresowo nawet poważnym, fluktuacjom, ale pozostaje istotne dla 

funkcjonowania krajowego rynku kapitałowego. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na 

liczbę indywidualnych inwestorów, na udział kapitałów inwestorów indywidualnych w 

kapitalizacji giełdy, a także w obrotach giełdowych, co w poważnym stopniu wpływa na 

płynność giełdy. Ponadto powstały już pierwsze organizacje zrzeszające indywidualnych 

inwestorów: stowarzyszenia inwestorów indywidualnych oraz kluby inwestycyjne. 

Tab.1. Liczba rachunków inwestycyjnych w biurach i domach maklerskich w Polsce (w tys. szt.) 

Rok 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 

wszystkich 1 029 997 909 853 850 940 1 020 1 080 1 200 1 158 

internetowych 322 267 brak danych 

Źródło: Roczniki giełdowe z lat 2000-2009. 

Tab.2. Udział różnych grup inwestorów w obrotach GPW w Warszawie (w % ) 

Inwestorzy Instrumenty 2008 2007 2006 2005 2004 

Zagraniczni 

akcje 43 33 31 41 33 

kontrakty 

terminowe 
10 10 9 5 4 

Opcje 12 12 3 1 6 

Krajowi  

Indywidualni 

Akcje 18 30 35 26 35 

kontrakty 

terminowe 
53 56 66 75 74 

Opcje 58 53 71 75 74 

Krajowi 

Instytucjonalni 

Akcje 39 37 34 33 32 

kontrakty 

terminowe 
37 34 25 20 22 

Opcje 30 35 26 24 20 
Źródło: Rocznik giełdowy 2009. Inwestorzy. 

     Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych ( SII ) z siedzibą we Wrocławiu powstało w 

grudniu 1999 roku. Obecnie zrzesza ponad 4000 członków. Najważniejsze obszary 

działalności SII określone w ich statucie to: 

 Dbanie o poszanowanie praw inwestorów indywidualnych, 

 Działanie na rzecz poprawy funkcjonowania polskiego rynku kapitałowego, 

 Pomoc inwestorom w konfliktowych sytuacjach, 

 Pomoc prawna, 

 Reprezentowanie inwestorów na Walnych Zgromadzeniach spółek, 

 Pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji dających indywidualnym inwestorom 

możliwość czynnego wpływu na kształt rynku kapitałowego w Polsce, 



 Działanie na rzecz powstania w Polsce klubów inwestycyjnych, 

 Propagowanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego w 

Polsce. 

   Natomiast klub inwestora to grupa osób spotykających się regularnie, przeznaczających 

część swoich nadwyżek finansowych na wspólne inwestowanie w instrumenty rynku 

papierów wartościowych. Wspólnym interesem członków klubu inwestora jest lepsze 

poznanie rynku kapitałowego, podniesienie własnych umiejętności inwestowania, jak również 

możliwość osiągania zysków. 

   Największa zaletą Klubów Inwestora jest inwestowanie w grupie, które wiąże się z 

mniejszym ryzykiem inwestycyjnym, pozwala wypracować umiejętność współpracy w 

zespole, a zarazem daje duże możliwości poszerzenia własnej wiedzy inwestycyjnej. 

Dodatkowe korzyści to m.in.: możliwość bliższego, praktycznego poznania rynku 

kapitałowego, poznanie technik i strategii inwestycyjnych oraz metod analizy technicznej i 

fundamentalnej, a także podjęcie pierwszej własnej działalności gospodarczej, możliwość 

poznania własnych umiejętności współpracy w zespole oraz przedsiębiorczości, zwiększenie 

swojej konkurencyjności na rynku pracy, możliwość uzyskania korzyści kapitałowych przez 

uczestniczenie w zyskach wypracowanych przez klub inwestora oraz możliwość udziału w 

pionierskim przedsięwzięciu. 

     Idea klubów inwestora narodziła się w 1898 roku w Stanach Zjednoczonych. Jednak 

gwałtowny rozwój idei nastąpił dopiero po Wielkim Krachu na Wall Street w 1929 roku. 

Wówczas ci, którzy nie stracili wszystkich pieniędzy zaczęli się zrzeszać, by razem 

analizować błędy i tworzyć korzystniejsze strategie inwestycyjne. Ważnym wydawało im się 

przede wszystkim rozłożenie ryzyka, co było możliwe poprzez działanie w grupie. 

Prekursorem wspólnego inwestowania był George A. Nicholson, Jr., który w 1939 roku 

doprowadził do powstania pierwszego klubu inwestora w Detroit. W 1940 roku w Detroit 

podpisano Kartę Klubów Inwestycyjnych, tworząc w ten sposób oficjalne ramy 

funkcjonowania klubów inwestora oraz stowarzyszeń indywidualnych inwestorów. Również 

w Stanach Zjednoczonych, w 1951 roku zawiązała się pierwsza narodowa organizacja 

skupiająca kluby inwestorskie - National Association of Investors Corporation (NAIC). W 

NAIC w 2002 r. zrzeszonych było ponad 28 000 klubów inwestycyjnych. Jednak ta liczba nie 

odzwierciedla faktycznego stanu. Dla przykładu klubów, które posiadały wtedy swoje strony 

internetowe było ponad 32 tys. i skupiały około 500 tys. osób. 

   Do Europy pomysł dotarł w latach sześćdziesiątych, a pierwsze kluby inwestora powstały 

we Francji w 1968 roku. W 2003 roku istniało tam 18 tys. klubów skupiających ponad 250 

tys. członków. Przeciętna wartość portfela to 200 tys. euro. Francja jest drugim państwem na 

świecie, po Stanach Zjednoczonych, pod względem liczby zarejestrowanych klubów i 

zrzeszonych w nich członków. Sieć klubów pokrywa cały obszar Francji, należą do nich 

osoby ze wszystkich warstw społeczeństwa. Od czasu powstania przez kluby inwestora we 

Francji przewinęło się ponad dwa miliony obywateli. 

   Obecnie szczególnie dynamiczny rozwój idei klubów możemy zauważyć przede wszystkim 

w Wielkiej Brytanii, gdzie od 1994 roku do końca 2002 powstało prawie 10 tys. aktywnie 

działających klubów inwestora.  



   Organizacje zrzeszające indywidualnych inwestorów i kluby inwestorów powołały do życia 

w 1960 roku w Londynie Światową Federację Klubów Inwestora (World Federation of 

Investment Clubs), przekształconą później w Światową Federację Związków Inwestorów 

(World Federation of Investors Corporation), która obecnie zrzesza organizacje z ponad 20 

krajów. Ponadto w 1966 roku powołano Międzynarodowy Instytut Edukacji Iwestycyjnej 

(International Investment Education Institute), który ma pomagać w edukacji inwestycyjnej 

organizacjom zrzeszonym w WFIC. 

Tab. 3. Liczba klubów inwestycyjnych zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii w okresie od 1994 – 

2002. 

Rok Powstające kluby Kluby rozwiązane Kluby aktywne 

1994 298 0 298 

1995 127 132 293 

1995 198 7 484 

1997 1266 70 1680 

1998 1627 172 3135 

1999 1544 71 4608 

2000 3953 62 8499 

2001 1112 55 9556 

2002 322 55 9823 

Razem 10 447 624 9823 
Źródło: Danuta  Dziawgo „Stowarzyszenia indywidualnych inwestorów i kluby inwestycyjne na rynku papierów wartościowych.  

   Jak pewnie zauważyliście powyższe dane nie są wystarczająco aktualne. Niestety nie udało 

mi się dotrzeć do świeższych informacji, przez to, że ten temat od 2004 roku jest martwy 

zarówno w Polskiej literaturze jak i w Internecie.  

     W Polsce pierwsze kluby inwestora założone zostały z inicjatywy Fundacji 

Upowszechniania Akcjonariatu. Działalność FUA koncentruje się – jak sama nazwa wskazuje 

– na upowszechnianiu w polskim społeczeństwie inwestowania w papiery wartościowe,         

a przede wszystkim w akcje. Fundacja została założona w marcu 2001 roku przez Akademię 

Ekonomiczną w Krakowie, Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona 

Koźmińskiego w Warszawie oraz Dom Maklerski Penetrator S.A. w Krakowie. Pomysł 

powołania Fundacji wyniknął z planów utworzenia polskich klubów inwestora, które wzorem 

podobnych instytucji działających na świecie miałyby zrzeszać osoby, chcące wspólnie uczyć 

się i inwestować na giełdzie.  

     Pierwszych pięć klubów inwestycyjnych założonych zostało jako spółki komandytowe. 

Komplementariuszem była FUA, która odpowiadała całym swoim majątkiem za działalność 

spółki, natomiast komandytariuszami były osoby fizyczne – członkowie klubu, 

odpowiadający do określonej sumy komandytowej (tu określonej na 100 PLN). FUA przejęła 

na siebie sprawy prawne, aby działalność klubów inwestycyjnych mogła się skoncentrować 

na działalności edukacyjnej i inwestycyjnej. Powstałe przy udziale fundacji kluby liczyły od 

11 do 22 członków. Kluby te zobowiązały się do łącznego, comiesięcznego wnoszenia wpłat 

pieniężnych w wysokości od 1200 PLN do 1800 PLN. Zostały one zawiązane na okres 2 lat. 

Przyjęły następujące nazwy: ANAN (anonimowi analitycy), COMPRADOR (hiszpański 



kupiec), TĘCZA (ma być kolorowo i przyjemnie), OKANE (japońsko brzmiące), STRATEG 

(najlepsi w strategii).  

   Dla przykładu klub COMPRADOR powstał w maju 2001 roku przy Akademii 

Ekonomicznej w Krakowie. Liczył on 22 członków. Proces rejestracji klubu w sądzie trwał 

pół roku. Do funkcjonowania potrzebne są dwa rachunki: bankowy i brokerski w domu 

maklerskim. FUA pokryła koszty działania klubu prowadząc przy tym jego rachunkowość,     

a także udzielając pomocy prawnej. Na czele klubu stał prezes wybrany w drodze 

bezpośrednich wyborów przez członków klubu. Do podstawowych jego obowiązków należało 

przygotowywanie i prowadzenie spotkań. Miał on do pomocy wiceprezesa oraz skarbnika. 

   W wyniku dyskusji podjęto decyzje o podziale portfela na trzy części: agresywny, WIG20 

oraz bezpieczny. Członkowie klubu zostali podzieleni na kilka komisji, które monitorowały 

dany segment rynku. Komisje rekomendowały spółki do uwzględnienia w portfelu. Spotkania 

klubu odbywały się raz w tygodniu. Miesięczne wpłaty ustalono na poziomie 50 PLN, oprócz 

pierwszej która wynosiła po 100 PLN. Dla każdego waloru określane były od razu, w 

momencie głosowania o ich zakupie, warunki dokonania danej inwestycji oraz warunki jej 

zakończenia.  

     Jednak kluby inwestycyjne powołane w formie spółki komandytowej rozwiązano. Było to 

efektem zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. W rezultacie dokonanych 

zmian na wspólników spółek komandytowych został nałożony obowiązek opłacania 

ubezpieczenia społecznego. Wiązało się to z uiszczaniem co miesiąc składki w wysokości 

około 600 PLN przez każdego członka klubu. Na skutek tego w lutym 2003 roku wspólnicy 

spółek komandytowych podjęli decyzje o zaprzestaniu działalności.  

     Udało mi się znaleźć informacje o jeszcze jednym klubie inwestora. Powstał on  w 

listopadzie 2002 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych w formie 

spółki cywilnej o nazwie MIDAS. Klub ten został stworzony przede wszystkim jako klub 

testowy, przez sześć osób, które jednocześnie pełniły funkcje członka SII. Ze względu na 

formę prawną koszt założenia klubu nie jest wysoki i wtedy wyniósł 50 PLN. Oczywiście 

celem tego klubu jest wspólna edukacja z zakresu rynku kapitałowego poprzez wspólne 

inwestowanie.  

   Klub posiada prezesa, skarbnika i sekretarza. Prezes kieruje zebraniami, sekretarz jest 

odpowiedzialny za przechowywanie dokumentów spółki, natomiast skarbnik odpowiada za 

kontrolowanie wpływu składek. Ustalono, że członkowie dokonują wpłat po 80 PLN 

miesięcznie, ale łączna wartość wnoszonych do klubu składek nie może przekroczyć 200 PLN 

miesięcznie.  

   Zlecenia mogą składać tylko pełnomocnicy klubu, którymi tutaj zostali prezes i skarbnik. 

Pełnomocnictwa te muszą być podpisane w obecności notariusza lub pracownika biura 

maklerskiego. Jednak w sytuacji gdy wystąpi zagrożenie drastycznego spadku wartości 

posiadanych przez klub aktywów, zlecenie może zostać złożone przez jedną osobę bez 

zebrania klubu, ale po konsultacji z dwoma innymi członkami.  

   W statucie klubu określono, że liczba członków nie może spaść poniżej pięciu osób, a każda 

zmiana składu osobowego klubu wymaga zmiany umowy spółki na piśmie. Założono 

ponadto, że w przypadku wymiany członków klubu nowy członek rozlicza się z członkiem 

odchodzącym. Dzięki temu udziały wszystkich członków mają być równe. W sytuacji 

odejścia któregoś z członków klub wypłaca jego udziały w terminie trzech miesięcy. Dzięki 



temu nie występuje konieczność szybkiego upłynniania posiadanych papierów 

wartościowych,  a część wycofywanej kwoty można pokryć z nowo wnoszonych, 

comiesięcznych wpłat członków.  

     Nie jestem pewien czy klub inwestora MIDAS nadal funkcjonuje. Trudność w zakładaniu 

tego typu organizacji wynika z braku odpowiednich przepisów prawnych regulujących status 

organizacji jaką jest klub inwestora. Mimo aktywnej, w tamtym okresie, działalności Fundacji 

Upowszechniania Akcjonariatu na rzecz wprowadzenia w Polsce odpowiednich uregulowań 

prawnych, a dokładnie zmian w ustawie Prawo o publicznym obrocie papierami 

wartościowymi, z dużym prawdopodobieństwem mogę stwierdzić, że takie zmiany, do tej 

pory, nie zostały dokonane. Wszystko wskazuje również na to, że nie powstała nowa ustawa 

dotycząca tylko klubów inwestora, co potwierdza brak aktualnych danych o istniejących lub 

tworzących się organizacjach tego typu.  

     Dla osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy o rynku kapitałowym wraz ze 

zdobywaniem umiejętności praktycznych w grupie zrzeszonych inwestorów chciałbym 

podpowiedzieć, że z początkiem tego roku zmieniono w Kodeksie spółek handlowych zapis 

dotyczący m.in. minimalnej wysokości kapitału zakładowego spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Został on obniżony do 5 000 PLN. Myślę, że należy przyjrzeć się lepiej 

tej formie spółki, bo być  może jest to dobra forma na założenie klubu inwestora. 

   Na koniec mała ciekawostka. Otóż przygotowując ten referat, co najmniej trzy razy, 

zetknąłem się z nazwiskiem związanym z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Pan 

prof. Krzysztof Jajuga widnieje jako członek Rady FUA, członek Honorowej Rady Patronów 

SII oraz jako patron merytoryczny konferencji WallStreet organizowanej przez SII. 

 

 Marcin Janiszewski       
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