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PROFESJONALNY RISK MANAGER - DOMY MAKLERSKIE?
PIERWSZY I JEDYNY NA RYNKU PRAKTYCZNY KURS DOTYCZĄCY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DOMU MAKLERSKIM.

PROGRAM SKIEROWANY JEST DO:
Studentów i absolwentów zainteresowanych zawodem Riska Managera
Osób wykonujących w praktyce czynności z zakresu zarządzania ryzykiem,
które zamierzają uporządkować swoją wiedzę z zakresu rynku kapitałowego,
Pracownikow zarządzania ryzykiem,
Audytorów wewnętrznych,
Audytorów zewnętrznych – w szczególności audytorów przeprowadzających badania
sprawozdań ﬁnansowych instytucji ﬁnansowych,
Członków rad nadzorczych instytucji ﬁnansowych, w szczególności członków komitetów audytu,
komitetów ryzyka oraz komitetów wynagrodzeń,
Pracowników instytucji ﬁnansowych posiadających doświadczenie w biznesie,
którzy zamierzają skierować swoją ścieżkę kariery w kierunku zarządzania ryzykiem.
Pracowników działów compliance.
Członków zarządu instytucji ﬁnansowych, w szczególności kandydatów do objęcia funkcji
Prezesa zarządu lub członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.
Członków zarządu spółek ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.

UCZESTNICY KURSU OTRZYMUJĄ:
Certyﬁkat Profesjonalny Risk Manager –sygnowany przez Akademię Compliance ( po zdanym egzaminie),
Praktyczną pomoc w przygotowaniu do egzaminu
Dostęp do bezpłatnego specjalistycznego Newslettera Compliance na rynku kapitałowym,
Dostęp do Klubu Compliance tworzącego społeczność compliance służącą wymianie doświadczeń i wiedzy,

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KURSIE

PROFESJONALNY RISK MANAGER - DOMY MAKLERSKIE?
Rynek kapitałowy ulega ciągłym zmianon. Zarówno członkowie zarządów podmiotów nadzorowanych, jak i osoby
wykonujące funkcję risk managerów potrzebują skutecznych narzędzi do identyﬁkacji szans i zagrożeń jakie mogą
potencjalnie pojawić się i wzmocnić rozwój ﬁrmy lub przeszkodzić w osiągnięciu jej kluczowych celów.
Warsztat stanowi pierwsze na rynku dostosowane do specyﬁcznych potrzeb zarządów i pracowników domów
maklerskich rozwiązanie mające na celu wsparcie w identyﬁkacji, analizie i ocenie ryzyka, ze szczególnym
naciskiem na przekazanie praktycznej wiedzy prelegentów.
Warsztat został zaprojektowany w taki sposób, aby uczestnicy od początku uczyli się stosowania nowoczesnych
narzędzi do oceny ryzyka.

Uczestnicy warsztatu poprzez zdobycie praktycznych
umiejętności będą w stanie w efektywny sposób wdrożyć
system zarządzania ryzykiem, zapewniając tym samym
skuteczne narzędzie do wspierania proaktywnego zarządzania
dla zarządów i rady nadzorczej domu maklerskiego.
Nasz program szkolenia został stworzony przez doświadczonych
praktyków, którzy na co dzień zajmują się analizą ryzyka
oraz przygotowaniem regulacji zakresu ryzyka w instytucjach
ﬁnansowych.
Udział w kursie z uwagi na małą grupę i poziom ekspertów
to także źródło inspiracji i nowych pomysł w zakresie działań
swojej organizacji.

PROGRAM WARSZTATU

PROFESJONALNY RISK MANAGER - IFD I IFR
Warsztat rozpoczyna się o godzinie: 9:00. W trakcie przewidujemy dwie przerwy kawowe oraz przerwę na lunch.
I.

ZAGADNIENIA WSTĘPNE (Czas: 15 min):
1.

Od Bazylei przez CRD/CRR do IFD/IFR.

2. Zasady zarządzania ryzykiem w domu maklerskim wynikające z IFD/IFR.
II. KLASYFIKACJA FIRM INWESTYCYJNYCH (Czas: 15 min):
1.

Rodzaj wykonywanej działalności maklerskiej a wymogi dotyczące zarządzania ryzykiem zgodnie z IFD/IFR.

2. Podział ﬁrm inwestycyjnych na klasy.
3. Zmiany przynależności do poszczególnych klas.
III. OBOWIĄZKI FIRM INWESTYCYJNYCH(Czas: 1h 30 min):
1.

Obliczanie funduszy własnych.

2. Obowiązki w zakresie płynności.
3. Procesy: ICAAP, ILAAP i ICARA.
4. Metody szacowania kapitału wewnętrznego.
5. Ujawnienia i raportowanie.
IV. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM (Czas: 2h 30 min):
1.

Omówienie możliwości podejścia do klasyﬁkacji ryzyka w kontekście przepisów

2. § 10 i 11 Rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2021r.
3. Matryca ryzyka – analiza matrycy ryzyka z poszczególnymi kategoriami i rodzajami ryzyka (ćwiczenia praktyczne i dyskusja).
4. Nowy/stary system regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem:
a. nowe regulacje wewnętrzne (procedura na wypadek zaprzestania działalności i likwidacji,
b. procedura ILAAP, procedury zarządzania ryzykami);
c. aktualizacja dotychczasowych regulacji.
5. Testy warunków skrajnych – omówienie zasad przygotowania i przeprowadzania testów.
V. UWAGI KNF KIEROWANE DO FIRM INWESTYCYJNYCH (Czas: 1h 00 min):
1.

Uwagi i stanowiska ogólne.

2. Analiza uwag jednostkowych w zakresie :
a. kalkulacji wymogu stałych kosztów pośrednich, ze szczególnym uwzględniem:
podatku dochodowego, kosztów przenoszonych na klientów, kosztów jednorazowych,
kosztów agentów ﬁrmy inwestycyjnej.
b. błędy w zakresie wyliczenia wymogu z tytułu współczynników K,
c. dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników.
VI. FIRMA INWESTYCYJNA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ ORAZ FIRMA INWESTYCYJNA NA CZELE GRUPY KAPITAŁOWEJ (Czas: 1h 00 min)
1.

Ujęcie w kapitale udziałów w innych podmiotach,

2. Zwolenienia z obowiązków dla ﬁrm inwestycyjnych z bankowych grup kapitałowych.
VII. PODSUMOWANIE I PYTANIA UCZESTNIKÓW.

PROWADZĄCY

JUSTYNA POSTĘPSKA (CZEKAJ)
Expert compliance, radca prawny. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie
w compliance i zarządzaniu ryzykiem na rynku kapitałowym (domy maklerskie,
TFI). Zajmuje się świadczeniem usług doradczych w zakresie compliance,
zarządzania ryzykiem oraz audytu, reprezentuje klientów w postępowaniach
kontrolnych oraz wspiera działy prawne i compliance klientów w przypadku
niestandardowych zapytań ze strony organów nadzoru. Prowadzi program
w telewizji internetowej oraz kanał na youtubie, na którym w prosty sposób
dzieli się praktyczną wiedzą z zakresu compliance i zarządzania ryzykiem.

TOMASZ SOBIERAJ
Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem w bankowości
oraz na rynku kapitałowym (domy maklerskie, TFI) oraz wycenie instrumentów
ﬁnansowych, a także jako dealer na rynku międzybankowym oraz analityk
w nadzorze bankowym (KNF).
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