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do prezesa Rady Ministrów 

w sprawie firmy Amber Gold sp. z o.o. 

Szanowny Panie Premierze! Amber Gold sp. z o.o. działa od 2009 r. 

Firma ta oferuje lokaty z gwarantowanym zyskiem w wysokości 12% (w 

2012 r. oprocentowanie zostało podniesione do 13%) w złoto i inne metale 

szlachetne. Poziom zyskowności może ulec zmianie. Gwarancją objęte są 

jedynie wypłaty kapitału. 

Firma ta działa de facto jako dom składowy. Zgodnie z ustawą o domach 

składowych z dnia 16 listopada 2000 r. dom składowy ma na celu 

przyjmowanie towarów na skład, aby upłynnić i ułatwić obrót towarowy, a 

nie aby lokować oszczędności. 

Zgodnie z art. 853 Kodeksu cywilnego „przez umowę składu 

przedsiębiorca składowy zobowiązuje się do przechowywania, za 

wynagrodzeniem, oznaczonych w umowie rzeczy ruchomych”. A zatem 

wynagrodzenie z tytułu umowy składu jest płatne domowi składowemu przez 

składającego. Tymczasem w konstrukcji umów zaproponowanej przez 

Amber Gold mamy do czynienia z odwróceniem kierunku zapłaty 

wynagrodzenia: od domu składowego do składającego. Pozwala to ominąć 

ustawę Prawo bankowe – art. 5 ust. l pkt l i ust. 4, które definiują pojęcie 

czynności bankowej. 

„Zgodnie z art. 11 ust. l pkt l ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o domach 

składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania 

cywilnego oraz innych ustaw, nadzór nad działalnością domów składowych 

przyjmujących na skład towary przemysłowe sprawuje minister właściwy ds. 

gospodarki. Minister ma prawo kontrolować i w wiążący sposób wpływać 

na działalność domów składowych. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za 

szkody wynikające z zawieranych przez dom składowy umów składu. W tych 



sytuacjach zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego 

dotyczące odpowiedzialności stron umowy”1). 

W dniu 21 czerwca 2010 r. minister gospodarki wydał decyzję, w której 

zakazał przedsiębiorcy Amber Gold sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy 

ul. Spichrzowej 15 prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 

przedsiębiorstwa składowego z zaznaczeniem, że decyzja podlega 

natychmiastowemu wykonaniu2). 

Nad instytucjami typu bankowego nadzór prowadzi Komisja Nadzoru 

Finansowego, która udziela między innymi zezwoleń na działalność banków. 

Prowadzi również listę ostrzegawczą, na której wskazuje instytucje finansowe 

nieprzestrzegające jej wytycznych. Amber Gold znajduje się na tej liście – bez 

zezwolenia przyjmuje depozyty „w celu obciążenia ich ryzykiem”. 

Wykorzystuje do tego lukę w przepisach, która zezwala na podpisywanie 

tzw. kontraktu lokacyjnego, czyli rodzaju prywatnej pożyczki. Natomiast w 

materiałach promocyjnych używa terminu „lokata”3). 

Kolejne zastrzeżenie wywołuje sprzeczność pomiędzy treścią regulaminu 

a treścią kontraktu. Zgodnie z regulaminem składu firma Amber Gold może 

obracać złotem na rzecz składającego, co oznacza także możliwość jego 

sprzedaży. Jest to sprzeczne z informacją umieszczoną na blogu firmy Amber 

Gold. Cytuję fragment bloga: „Amber Gold może korzystać z całego lub z 

części towaru niealokowanego niesortowalnego posiadacza, przechowywanego 

w łącznej puli towarów, na własny rachunek, tak jakby była właścicielem”. 

Wszystkie zaś zyski i straty z tego tytułu ponosi Amber Gold. 

Jak wynika z ogólnie dostępnych informacji, Amber Gold może 

handlować złotem osób składających i na tym zarabiać lub ponosić ryzyko 

straty. Potwierdza to zapis informacji o lokacie w złoto: „na obrót i 

przechowywanie złota niealokowanego, niesortowalnego”, co jest sprzeczne 

z zapisem na ich stronie internetowej: „Ponieważ jesteśmy domem 

składowym, jesteśmy zobligowani do przechowywania twojego złota, bez 

możliwości np. jego odsprzedaży przed zakończeniem lokaty”4). 



Wątpliwości dotyczące działalności Amber Gold pojawiają się, ponieważ 

firma gwarantuje zyski w wysokości dużo wyższej niż najlepsze lokaty 

bankowe, ale prawie w ogóle nie informuje o szczegółach swojego modelu 

biznesowego. 

Z informacji podanych przez gdańską spółkę wynika, że fundusz 

zakończył 2011 r. z ponad 53 mln zł zysku przy przychodach wynoszących 

ponad 198 mln zł. W 2010 r. było to odpowiednio 42,3 mln zł przy 

przychodach niemal 80 mln zł. W 2009 r. – pierwszym roku działalności – 

Amber Gold zarobił netto nieco ponad 700 tys. zł przy przychodach ze 

sprzedaży wynoszących l,46 mln zł. 

Nie wierny, w jaki sposób Amber Gold pomnaża zgromadzony kapitał. 

Wiemy natomiast, że nie udziela pożyczek na taką skalę jak banki, nie 

prowadzi rachunków bieżących i kart płatniczych, nie pobiera prawie 

żadnych opłat. 

Jednocześnie ponosi bardzo wysokie koszty promocji i utrzymania 

swoich placówek, tj.: pensje pracowników, czynsze, wydatki na reklamę, 

obsługa systemów informatycznych itd. 

Amber Gold nie umieszcza tych informacji w sprawozdaniach 

finansowych czy innych dostępnych publicznie raportach, unika również 

kontaktów z mediami. Takie zachowanie budzi uzasadnione obawy, że 

klienci nie mają dostępu do podstawowej wiedzy, a ich środki mogą zostać 

sprzeniewierzone. 

Właściciel 90% udziałów spółki – pan M. P. – prowadził wcześniej 

Multikasę. Przez kilka miesięcy firma przyjmowała wpłaty na swój 

rachunek, po czym wpłacała je na wskazane przez rachunki klientów konta 

wierzycieli. Każda wpłata obciążona była prowizją, ale niższą niż na 

poczcie czy w banku. Gdy Multikasa zdobyła zaufanie i zyskała pokaźne 

grono stałych klientów, przestała przekazywać przyjmowane pieniądze do 

wierzycieli i sprzeniewierzyła te środki. Finalnie pan M. P. został 

zatrzymany i skazany prawomocnym wyrokiem na karę roku i 10 miesięcy 



pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Konsekwencję wobec M. P. 

wyciągnął również UOKiK. Obecnie M. P. zapewnia, że jego nowa firma 

prowadzona jest w sposób wzorowy, a klientom nie grozi żadne ryzyko5). 

Sprawą działalności Amber Gold zajmuje się obecnie gdańska 

prokuratura okręgowa. Postępowanie prowadzone jest pod kątem 

popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. l Prawa bankowego, czyli 

prowadzenie tzw. działalności bankowej bez stosownego zezwolenia, za co 

grozi kara grzywny do 5 mln zł i do 3 lat pozbawienia wolności. 

Według ww. przepisu „odpowiedzialności podlega ten, kto prowadzi 

bez zezwolenia działalność poprzez gromadzenie środków finansowych, z 

których potem udzielane są kredyty czy pożyczki”. 

Śledztwo zostało wszczęte przez Prokuraturę Rejonową Gdańsk-

Wrzeszcz 18 maja 2010 r. po zawiadomieniu złożonym przez Komisję 

Nadzoru Finansowego. 3 lipca br. sprawę, ze względu na jej skomplikowany 

charakter, przejęła Prokuratura Okręgowa w Gdańsku. 

Zdaniem analityka rynku finansowego w polskim prawie istnieje luka, 

jeśli taka instytucja może przyjmować od klientów depozyty, podczas gdy 

powinno się to odbywać tylko w ramach funduszu bankowego. „Amber 

Gold nie jest funduszem inwestycyjnym. Takie fundusze sprzedają jednostki 

uczestnictwa. Nie wiem, jak nazwać taką instytucję” – powiedział PAP 

zastrzegający anonimowość analityk. 

Firma jest głównym udziałowcem nowych linii lotniczych OLT Express, 

które powstały w 2011 r. Amber Gold przejęła 2 linie – OLT Jetair i 

czarterową Yes Airways. Przejęcie kosztowało 63 mln zł. Łączne wydatki 

funduszu na uruchomienie przewoźnika sięgnęły ok. 200 mln zł. Zdaniem 

przedstawicieli OLT Express w tym roku strata spółki ma wynieść ok. 120 mln 

zł, w kolejnym ok. 80 mln zł. Do 2014 r. linie mają zacząć na siebie zarabiać. 

Eksperci zwracają uwagę, że linia, posiłkując się już teraz środkami ze 

sprzedaży jesiennych rejsów, może mieć problemy z sfinansowaniem 

przelotów pod koniec roku. Wówczas pomóc będzie jej musiał właściciel. 



Wskazują przy tym słabe punkty przedsięwzięcia, m.in. dużą pulę tanich 

biletów. Mamy do czynienia z wehikułem inwestycyjnym, który używa 

depozytów klientów do finansowania ryzykownych projektów biznesowych. 

Opisane powyżej informacje wskazują, że firma może być piramidą 

finansową i w przypadku niepowodzenia inwestycji lub skumulowanego 

wypłacania środków przez klientów zbankrutuje, narażając na straty 

dziesiątki tysięcy osób, które powierzyły jej oszczędności. 

Z uwagi na powyższe uprzejmie prosimy o odpowiedź na następujące 

pytania: 

1. Czy ABW informowała Pana Premiera o nieprawidłowościach w 

Amber Gold sp. z o.o.? Jeśli tak, to prosimy o podanie daty otrzymania 

informacji. 

2. Czy Pan Premier podjął działania mające na celu wyjaśnienie 

nieprawidłowości w działalności Amber Gold sp. z o.o.? Jeśli tak, to prosimy 

o przedstawienie ich stadium zaawansowania i ewentualnych wyników. 

Z poważaniem 

Poseł Beata Szydło 

oraz grupa posłów 

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. 
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