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Polityka zarządzania konfliktami interesów  
w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. 

 
 
 

 
1. Wprowadzenie 
Realizując obowiązki wynikające z Dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 

kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz Dyrektywy 2006/73/WE Komisji 

z dnia 10 kwietnia 2006 r. wprowadzające środki wykonawcze do Dyrektywy 2004/39/WE, zwanymi 

dalej łącznie MiFID, Opera Dom Maklerski Sp. z o.o. (dalej Dom Maklerski) opracował i wdrożył 

politykę w zakresie zarządzania konfliktami interesów.  

Niniejszy dokument ma na celu przedstawienie Klientom najistotniejszych założeń dotyczących kwestii 

zarządzania konfliktami interesów w Domu Maklerskim.  

 

2. Konflikt interesów  
Konflikt interesów to znane Domowi Maklerskiemu sprzeczności między interesem Domu 

Maklerskiego lub osoby powiązanej1 z Domem Maklerskim i obowiązkiem działania w sposób rzetelny, 

z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta Domu Maklerskiego. Za konflikt interesów uznaje 

się również znane Domowi Maklerskiemu okoliczności mogące doprowadzić do powstania 

sprzeczności między interesami kilku klientów Domu Maklerskiego.  

 

Konflikt interesów może powstać pomiędzy:  

 

• Domem Maklerskim a Klientem lub grupą Klientów Domu Maklerskiego, 

• Osobą powiązaną a Klientem Domu Maklerskiego, 

• Klientami lub grupami Klientów w kontekście świadczenia usług przez Dom Maklerski, 

• Pracownikiem lub grupą pracowników Domu Maklerskiego a Klientem.  

 

Konflikt interesów może powstać m.in. w przypadkach: 

• gdy Dom Maklerski lub osoba powiązana działając na własny rachunek może być stroną 

transakcji instrumentami finansowymi, które sprzedawane są Klientowi lub kupowane są 

od Klienta,  

• gdy Dom Maklerski lub osoba powiązana zawiera transakcje na własny rachunek w 

zakresie instrumentów finansowych mając jednocześnie dostęp do informacji o zleceniach 

lub inwestycjach klienta, 

                                                 
1 Osoba powiązana – osoba w rozumieniu art. 82 ust. 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 
1538 z późn. zm.) 
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• gdy Dom Maklerski lub osoba powiązana występuje jednocześnie, jako pośrednik w 

transakcjach nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek innych klientów i 

na rachunek Klienta,  

• gdy Dom Maklerski pośredniczy w zawieraniu transakcji instrumentami finansowymi, gdy 

jednocześnie w obrocie pierwotnym świadczy usługi w zakresie tych instrumentów 

finansowych,  

• gdy Dom Maklerski posiada na swoim rachunku instrumenty finansowe i pełni funkcję 

animatora rynku , które są nabywane lub zbywane przez Klienta, 

• gdy Dom Maklerski lub osoba powiązana uczestniczy w innych nieprzewidzianych 

sytuacjach związanych z prowadzeniem działalności maklerskiej.  

3. Sposoby zarządzania konfliktem interesów.  
Dla każdego zidentyfikowanego rodzaju konfliktu Dom Maklerski wprowadził odpowiednie 

rozwiązania, mające na celu zarządzanie i monitorowanie konfliktem, wśród których można wskazać 

m.in.: 

• wdrożenie odpowiednich procedur pozwalających na zarządzanie faktycznymi lub 

potencjalnymi konfliktami interesów, 

• funkcjonowanie wewnętrznej struktury organizacyjnej Domu Maklerskiego uwzględniającej 

wyodrębnienie jednostek organizacyjnych z określonym podziałem kompetencji,  

• wprowadzenie regulacji wewnętrznych określające zasady inwestowania na rachunek 

własny pracowników Domu Maklerskiego, 

• wprowadzenie regulacji wewnętrznych określające zasady inwestowania przez 

pracowników na rachunek przez Dom Maklerski,  

• zapewnienie nadzoru nad osobami powiązanymi wykonującymi w ramach swoich 

podstawowych zadań czynności na rzecz i w imieniu Klientów, w ramach działalności 

prowadzonej przez Dom Maklerski, które to czynności mogą powodować wystąpienie 

sprzeczności interesów pomiędzy Klientami lub interesem Klienta i Domu Maklerskiego, 

• ujawnianie informacji w przypadku zidentyfikowania przez Dom Maklerski konfliktu 

interesów w wyniku, którego mogłoby dojść do naruszenia interesów Klient 

• odmowę działania w sytuacji gdy Dom Maklerski jest już zaangażowany w określone 

działania na rzecz jednego Klienta i może uznać za niewłaściwe podjęcie działań na rzecz 

innego Klienta, jeżeli nie jest w stanie prawidłowo zarządzać konfliktem interesów 

związanym ze świadczeniem tych usług lub uniemożliwiają to ograniczenia prawne lub 

regulacyjne.  

 

4. Informacje końcowe  
Niniejsza polityka konfliktu podlega nie rzadziej niż raz w roku weryfikacji i w przypadku istotnych 

zmian Dom Maklerski będzie Klienta informował poprzez zamieszczenie informacji w siedzibie Domu 

Maklerskiego, Punktach Obsługi Klientów oraz na stronie internetowej. 


