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I. Informacje podstawowe. 

1. Działalność Prosper Capital Dom Maklerski S.A. 

Prosper Capital Dom Maklerski S.A., zwany dalej PCDM, prowadzi działalność 

maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru 

Finansowego.  

PCDM świadczy usługi maklerskie 

- przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia instrumentów finansowych, 

- przyjmowania i wykonywania zleceń kupna i sprzedaży instrumentów rynku 

niepublicznego,  

- oferowania instrumentów finansowych, 

- przechowywania instrumentów finansowych, 

- usług doradztwa dla przedsiębiorstw uznanych za czynności maklerskie. 
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Oprócz powyższego PCDM świadczy także usługi doradcze niebędące 

czynnościami maklerskimi, w szczególności doradztwo gospodarcze oraz 

sporządzane prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych. 

Działalność tę prowadzi na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, jeżeli posiadają zdolność 

prawną. 

2. Polityka związana z celami biznesowymi. 

Najważniejszymi celami PCDM w najbliższym roku są: 

-  wzrost wyników finansowych, dzięki rozbudowie sieci sprzedaży poprzez 

Agentów Firm Inwestycyjnych (AFI).   

- budowanie marki i pozytywnego wizerunku PC DM na rynku. 

- zmiany właścicielskie, wdrożenia w zakresie nowych przepisów prawnych oraz 

zmiany organizacyjne rozpoczęcie współpracy z AFI skłaniają również do 

dokonania adekwatnych zmian w polityce oraz całym systemie zarzadzania 

ryzykiem  w PC DM.  

3. Podstawowe obowiązki PC  DM wobec interesariuszy/Klientów. 

Obowiązkiem PCDM wobec Klientów jest  zagwarantowanie 

im  pełnej i określonej przepisami prawnymi wiedzy o PCDM oraz oferowanej 

usłudze, a także dokonanie świadomego i przemyślanego wyboru co do 

zawarcia umowy. Osiąganie zysku przez PCDM zawsze ma na względzie ochronę 

interesów Klienta i przeciwdziałanie zaistnieniu uszczerbku w związku z 

zawieraniem przez niego umowy, a także pozostanie w świadomości Klientów 

jako solidny partner biznesowy.  
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II. Cele i postanowienia ogólne polityki zarządzania ryzykiem w PCDM. 

 

1. Zarządzanie ryzykiem jest jednym z najważniejszych procesów wewnętrznych w 

PC DM i ma na celu uzyskanie w zmieniającym się otoczeniu prawnym i 

ekonomicznym  odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz odpowiedniej 

rentowności działalności biznesowej.  

2. W PCDM funkcjonuje System zarządzania ryzykiem, na które PC DM jest lub może 

być narażony w związku z prowadzoną działalnością oraz systemami i procesami 

stosowanymi w prowadzonej działalności lub czynnikami występującymi w 

otoczeniu zewnętrznym PC DM. 

3. PCDM wprowadza niniejszą regulację w celu określenia podstawowych założeń 

dla rzetelnego i skutecznego zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, na 

które PCDM jest lub może być narażony w związku z prowadzoną działalnością 

oraz systemami i procesami stosowanymi w tej działalności, a także czynnikami 

występującymi w otoczeniu zewnętrznym. 

4. Poprzez zarządzanie ryzykiem rozumie się proces  identyfikacji, pomiaru/oceny, 

monitorowania, raportowania i kontroli ryzyka, a także podejmowanie działań 

zabezpieczających. 

5. Polityka PC DM w zakresie zarządzania ryzykiem skupia się  na zbudowaniu 

kultury organizacyjnej świadomej istnienia ryzyka i  nastawionej na 
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identyfikowanie oraz zapobieganie wzrostowi ryzyka na wszystkich szczeblach 

organizacyjnych zgodnie z ich kompetencjami i zadaniami. 

6. Zmiany właścicielskie, organizacyjne, a także rozpoczęcie współpracy z AFI 

skłaniają PC DM do dokonania adekwatnych zmian w systemie zarzadzania 

ryzykiem. 

 

 

III. Komitet ds. ryzyka. 

1. Mając na uwadze wielkość, strukturę organizacyjną, charakter, zakres i złożoność 

działalności w PCDM nie powołuje się Komitetu ds. ryzyka.  

 

IV. Apetyt na ryzyko. 

1. Deklaracja Apetytu na Ryzyko została uzgodniona przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd, 

sporządzona w formie jednolitego dokumentu „Apetyt na ryzyko” określającego w sposób 

jakościowo-ilościowy skłonność PC DM do podejmowania ryzyka, a następnie zatwierdzona 

przez Radę Nadzorczą. 

2. Pracownicy PC DM mają obowiązek zapoznania się z Apetytem na ryzyko jako dokumentem o 

charakterze strategicznym, zawierającym kluczowe informacje i założenia o istotnych ryzykach 

na jakie jest narażona organizacja. 
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V. Polityka w zakresie zarządzania ryzykiem oddzielnie dla każdej kategorii ryzyka. 

1. Ryzyko operacyjne. 

Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym jest ograniczanie ryzyka 

występowania strat operacyjnych oraz dążenie do ich minimalizowania.  

Jest on realizowany poprzez:  

a. zdefiniowanie apetytu na ryzyko operacyjne, 

b. określenie podstawowych procesów, zasad i procedur niezbędnych do 

zarządzania ryzykiem operacyjnym.  

c. prowadzenie i analiza rejestru zdarzeń operacyjnych z uwzględnieniem 

wygenerowanych strat potencjalnych i rzeczywistych, 

d. określenie docelowego profilu ryzyka operacyjnego, uwzględniającego 

skalę i profil ryzyka operacyjnego obciążającego PC DM, 

e. wdrożenie zasad zarządzania ryzykiem powierzenia wykonania czynności 

podmiotom zewnętrznym. 

 

2. Ryzyko kredytowe, w tym ryzyko kontrahenta i koncentracji. 

Dom Maklerski definiuje zasady zarządzania ryzykiem kredytowym (kontrahenta, koncentracji) 

adekwatnie do profilu i strategii prowadzonej działalności, dążąc do dywersyfikacji,  

jednocześnie unikając ekspozycji wobec jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych. 

 

3. Ryzyko rynkowe, w tym stopy procentowej. 

Definiowane jako ryzyko utraty wartości aktywów, wzrostu poziomu zobowiązań lub 

negatywnej zmiany wyniku finansowego w rezultacie wrażliwości na zmienność parametrów 

rynkowych. Polityka zarządzania tym  ryzykiem polega na zawieraniu transakcji o takiej 

strukturze oraz warunkach, które w najbardziej efektywny sposób zabezpieczają PC DM przed 

potencjalnymi stratami z tytułu zmian parametrów rynkowych, minimalizując związane z nim 

ryzyko.  

 

4. Ryzyko płynności. 
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PCDM utrzymuje wysoki stan środków płynnych, adekwatny do zakresu prowadzonej 

działalności. Potrzeby zwiększenia zasobu środków płynnych mogą być wynikiem wyłącznie 

rozszerzenia zakresu lub skali działalności lub zdarzeń skutkujących utratą środków lub źródeł 

ich pozyskania. Dom Maklerski  ogranicza ryzyko płynności poprzez stosowanie limitów. 

Dokonuje identyfikacji wszelkich zagrożeń związanych z ryzykiem utraty płynności. W 

zależności od stwierdzonego charakteru zagrożenia utraty płynności postępuje według 

określonych procedur awaryjnych.  

 

5. Ryzyko modeli. 

Mając na uwadze specyfikę działalności i zasadę proporcjonalności, ryzyko nie występuje w PC 

DM. PC DM nie wykorzystuje modeli. Polityka zarządzania tym rodzajem ryzyka wiąże się z 

monitorowaniem jego ewentualnego pojawienia się. 

  

6. Ryzyko biznesowe. 

W celu zarządzania  i  efektywnego  ograniczania  ryzyka biznesowego  jest  bieżący  

monitoring  wyników  finansowych.  

 

7. Ryzyko kapitałowe. 

Polityka PC DM wobec ryzyka kapitałowego służy utrzymaniu  optymalnego  poziomu  i  

struktury  funduszy  własnych zapewniających  utrzymanie współczynników kapitałowych na 

poziomie nie niższym niż ustawowe minimum (przy uwzględnieniu poziomu apetytu na ryzyko 

określonego przez Zarząd) przy jednoczesnym zabezpieczeniu pokrycia kapitałem wszystkich 

istotnych rodzajów ryzyka zidentyfikowanych w działalności. 

 

8. Ryzyko zarządzania. 

Cele obejmują kwestie dotyczące relacji z klientami, zagadnienia dotyczące struktury  

organizacyjnej, zapewnienia   efektywnego   i   skutecznego   systemu   kontroli   wewnętrznej 

oraz stworzenie kultury w organizacji zmierzającej do działania z zachowaniem najwyższej 

staranności z odpowiedzialnością za podjęte działania. 

 

9. Ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej. 



 

 

Kapitał zakładowy 1.100.355,00 zł, w pełni opłacony, NIP 5252199110 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000065126 

Mając na uwadze specyfikę działalności, ryzyko nie występuje w PCDM, ze względu na 

finansowanie jedynie kapitałem własnym. Zarządzanie tym rodzajem ryzyka wiąże się z 

identyfikacją w przypadku jego pojawienia się. 

 

10. Ryzyko rezydualne. 

Ryzyko rezydualne nie jest brane pod uwagę w polityce zarządzania ryzykiem, ze względu na 

brak zaawansowanych technik ograniczania ryzyka, wobec czego zawiera się we wskazanych 

powyżej ryzykach. 

 

11. Ryzyko sekurytyzacji. 

Ryzyko sekurytyzacji nie jest brane pod uwagę w polityce zarządzania ryzykiem, ze względu na 

brak występowania w PC DM transakcji sekurytyzacyjnych. 

 

VI. Testy warunków skrajnych. 

1. Dla wszystkich rodzajów ryzyk, które zostały zidentyfikowane jako istotne w 

działalność PCDM przeprowadzane są testy warunków skrajnych. 

2. Tam, gdzie testy warunków skrajnych ujawniają szczególną podatność na 

określone okoliczności, PC DM podejmuje bezzwłoczne kroki w celu 

przeciwdziałania wiążącym się z tym zagrożeniom. 

3. Założenia, częstotliwość oraz szczegółowe zasady przeprowadzania w tym 

dokumentowanie i raportowanie, zawarte są w strategii i procedurze dotyczących 

zarządzania ryzykiem w PCDM. 

 

VII. Limity wewnętrzne. 

1. Mając na uwadze strategiczne cele ostrożnościowe PC DM wprowadza spójny z 

Apetytem na ryzyko oraz kompleksowy w odniesieniu do możliwości PC DM 

system limitów wewnętrznych. 
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2. Celem efektywnego monitorowania i wykorzystania limitów wewnętrznych, przy 

ich ustalaniu PC DM ma na względzie  ich jednoznaczność, mierzalność i faktyczne 

dopasowanie do profilu ryzyka PC DM. 

3. Szczegółowe zasady ustalania, aktualizowania, wysokości, przestrzegania oraz 

raportowania przekroczeń limitów wewnętrznych, PC DM określa w odrębnych 

procedurach. 

VIII. Polityka PCDM w zakresie postępowania z ryzykami. 

1. W zależności od nadanego poziomu każdemu zidentyfikowanemu ryzyku w PC 

DM,  

a. Redukcja i monitorowanie - zapobieganie wystąpieniu ryzyka lub 

zmniejszenie jego skutków poprzez zastosowanie takich mechanizmów 

jak: systematyczna ocena i monitorowanie ryzyka, stosowanie 

technicznych i organizacyjnych środków ochrony zasobów, wdrożenie 

procedur kontrolnych, szkolenie personelu, wprowadzenie systemów 

jakości, ocena dostawców usług zewnętrznych, zabezpieczenia prawne 

wykonania umów i inne mechanizmy zapobiegawcze. 

b. Transfer ryzyka - poprzez  przeniesienie  na  inne  podmioty  poprzez  np.  

ubezpieczenie. 

c. Dywersyfikacja - poprzez  rozproszenie  ryzyka,   np. outsourcing obsługi   

działań, w których brakuje zasobów lub kompetencji w  PC DM,  a  także 

zmniejszenie  koncentracji  ryzyk. 

d. Unikanie ryzyka - poprzez rezygnację z procesu lub redefinicję procesu w 

taki sposób, aby wyeliminować lub zmniejszyć ryzyko  nieodzowne  w  

działalności,  metodami  organizacyjnymi lub  metodami  technicznymi. 

e. Akceptowanie ryzyka – poprzez brak reakcji na ryzyko lub tolerowanie go 

w przypadku, kiedy działanie przynosi większą wartość dodaną niż koszt 

innej strategii dotyczącej danego ryzyka. 
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IX. Kontrola bieżąca, kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny – jako elementy linii obrony. 

1. Mając na uwadze profil i skalę działalności PC DM przyjmuje model trzech linii 

obrony, uznany w drodze konsultacji za najefektywniejszy w zakresie zarządzania 

ryzykiem. 

2. W powyższym modelu poszczególnym liniom przypisane są role i obowiązki, w 

sposób zapewniający niepowielanie zadań i niepowstawanie luk. 

3. Szczegółowe zadania poszczególnych linii zawarte są w dokumencie „Strategii 

zarządzania Ryzykiem w PC DM”, a ich realizacja w „Procedurze zarządzania 

ryzykiem”. 
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X. Dokumentowanie działań w zakresie zarządzania ryzykiem. 

1. Dom Maklerski, realizując proces zarządzania ryzykiem dokumentuje podjęte w 

tym zakresie działania. 

2. W PC DM opracowane są sformalizowane zasady obiegu dokumentów oraz 

informacji, zapewniające otrzymywanie przez Radę Nadzorczą, Zarząd, a także 

odpowiednie jednostki organizacyjne aktualnej informacji o ryzyku 

zidentyfikowanym w obecnej lub przyszłej działalności PCDM, a także o 

charakterze, skali i złożoności ryzyka oraz działaniach podejmowanych w ramach 

zarządzania tym ryzykiem.  
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XI. Postanowienia końcowe. 

1. Niniejsza polityka podlega weryfikacji w celu jej dostosowania do zmian profilu 

ryzyka działalności prowadzonej przez PC DM i do zmian otoczenia zewnętrznego.  

2. Weryfikacji polityk, strategii i procedur dokonuje Zarząd, co najmniej raz w roku.  

3. Weryfikacja dokonywana jest również i w sytuacji pojawienia się nowych rodzajów 

ryzyka w planach działania oraz zmian w otoczeniu zewnętrznym, w którym działa 

PCDM. 


