
P R E Z E N T A C J A  F I R M Y



KIM JESTEŚMY?
Kilka słów o naszej przeszłości

KLUCZ DO SUKCESU? - STRATEGIA TRANSAKCYJNA
Uważamy, że kluczem do sukcesu jest zweryfikowana strategia 
inwestycyjna. Dlatego każdy nasz system zostaje zakodowany i 
zweryfikowany na przestrzeni 10 lat. Dzięki temu budujemy 
przewagę nad rynkiem na kolejne lata. 

HISTORIA

Jesteśmy traderami od ponad 10 lat. Jako firma działamy od 
2014 roku. 

2015-2017 WSPÓŁPRACA Z YESFX

Byliśmy przedstawicielami firmy YESFX w Polsce. Naszym 
zadaniem było poszukiwanie traderów, nauka strategii i 
mentoring. 

OD 2017 PROPERLY - FIRMA PROPTRADINGOWA

Od 2017 roku działamy już niezależnie. Poszukujemy osób, 
które chciałyby wspólnie z nami handlować na rynku Forex.



Miłosz 
Cichocki
CEO PROPERLY

Ponad 10 lat doświadczenia w handlu na giełdach 
całego świata. Pomysłodawca automatycznych 
strategii inwestycyjnych na rynek Forex. Z 
zamiłowania przedsiębiorca. Twórca takich marek 
jak: Properly, Vital Trading, Dast - archiwa 
zewnętrzne czy Ale Biuro.  

W firmie odpowiedzialny za realizację strategii 
rozwoju. 



Bartłomiej 
Zieliński
CTO PROPERLY

Ponad 10 lat doświadczenia w handlu na giełdach 
ca łego świata. Trader i manager w f irmie 
proptradingowej OSTC i Protrader. Programista 
automatycznych strategii inwestycyjnych w AFL i 
MQL. W firmie odpowiedzialny za dział ryzyka i IT. 



CZYM JEST PROPERLY?
Kilka słów o tym co robimy

WSPARCIE

Sukces w tradingu to suma cierpliwości i 
konsekwencji. Dlatego każdy trader może liczyć 
na nasze wsparcie.

UDOSTĘPNIAMY KAPITAŁ

Największą barierą w handlu na giełdzie jest brak 
odpowiedniego kapitału. My naszym traderom 
udostępniamy nasz firmowy kapitał.

BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY

Nasi traderzy nie odpowiadają finansowo za 
straty, w zamian dzielimy się wypracowanymi 
zyskami. 

5
6

4

UDOSTĘPNIAMY WIEDZĘ

Giełda przestaje być tajemnicza gdy poznamy 
zasady mechaniki rynków. Naszych traderów 
uczymy wszystkiego co niezbędne, aby 
skutecznie zarabiać na giełdzie.

FIRMA PROPTRADINGOWA

Poszukujemy osób do współpracy, które 
chciałyby zająć się tradingiem w profesjonalny 
sposób.

UDOSTĘPNIAMY STRATEGIE

Wiemy jak ciężko jest zbudować skuteczną 
strategię, dlatego naszym traderom oferujemy już 
gotowe rozwiązania. 
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PROBLEMY WIĘKSZOŚCI 
TRADERÓW

ZŁE PRZYGOTOWANIE
Problemem początkujących traderów na rynku Forex jest 
nieodpowiednie podejście. Myślą, że giełda jest prosta i można 
szybko zarobić pieniądze. Są niecierpliwi, nie mają wiedzy na 
temat budowania systemów ani mechaniki rynków. 

NIEDZIAŁAJĄCA STRATEGIA
Każdy trader posiada swoją strategię, ale 99% z nich nie działa 
długoterminowo. Są one zbudowane według złych założeń, 
zbyt skomplikowane i zweryfikowane na bardzo krótkim 
wycinku czasu.

ZBYT MAŁY KAPITAŁ
Nie oszukujmy się, z tysiąca złotych miliona nie można zarobić. 
Niestety wielu traderów cały czas tkwi w takim 
przeświadczeniu. Przez co wykorzystuje wysoką dźwignię i w 
efekcie końcowym traci swoje pieniądze. 



NASZE ROZWIĄZANIA
ZŁE PRZYGOTOWANIE?
Każdy trader, który rozpoczyna współpracę z Properly 
przechodzi odpowiednie wdrożenie, które ma na celu nie tylko 
przekazać wiedzę techniczną, ale przede wszystkim stworzyć 
fundament psychiczny, który pozwoli stać się zarabiającym 
traderem. 

NIEDZIAŁAJĄCA STRATEGIA?
Nasza firma specjalizuje się w budowaniu i kodowaniu strategii. 
Nasze strategie testujemy na okresie minimum 10 lat, 
uwzględniając rzeczywiste warunki handlowe. Tworzymy 
strategie, które mają zarabiać przez lata, a nie tylko na chwilę.

ZBYT MAŁY KAPITAŁ?
Podstawowym zadaniem tradera jest zapewnienie sobie 
komfortu psychicznego. Dlatego udostępniamy nasz kapitał 
firmowy do handlu. Dzięki czemu może obracać większymi 
kwotami, których nie byłby w stanie sam zagwarantować.



CO NAS WYRÓŻNIA?
Kilka słów o tym co robimy

WYNIKI

Strategie, które budujemy z założenia nie mają 
zarabiać najwięcej, ale mają zarabiać stabilnie 
przez lata. Posiadamy zweryfikowane strategie, 
które potrafią zarabiać długoterminowo. 

PROSTE ZASADY

W tradingu liczą się proste zasady, tak samo my 
nie komplikujemy reguł gry. 

BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY

Nasi traderzy nie odpowiadają finansowo za 
straty, w zamian dzielimy się wypracowanymi 
zyskami. 
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WSPARCIE

Każdy trader może liczyć na nasze wsparcie i 
pomoc. 

TRANSPARENTNOŚĆ

Warunki współpracy są jasne, przejrzyste oraz 
znane przed rozpoczęciem współpracy.

DOŚWIADCZENIE 

Sami jesteśmy traderami i wiemy czego potrzeba, 
aby handlować na giełdzie.
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DLACZEGO TO  
ROBIMY?

Jeśli posiadacie sprawdzone strategie i kapitał, to 
dlaczego dajecie to wszystko ludziom, zamiast 
samemu handlować? - jest to najczęstsze pytanie 
jakie słyszymy. Odpowiedź jest prosta…

Otóż chodzi o dywersyfikację kapitału. Każdy trader 
może wybrać inną strategię, uruchomi ją w innym 
momencie. Dodatkowo traderzy są dostarczycielami 
nowych pomysłów i idei. To wszystko sprawia, że 
kapitał jest rozdrobniony dzięki czemu ekspozycja 
ryzyka jest dużo mniejsza. 



ZASADY WSPÓŁPRACY
Reguły gry

DOPUSZCZALNA STRATA

Maksymalna dopuszczalna strata wynosi 20% kapitału 
udostępnionego. 

GODZINY HANDLU

Handel odbywa się w godzinach 8-17 polskiego czasu. O 
godzinie 17:00 wszystkie pozycje zostają zamknięte. 

PARY WALUTOWE

Dostępne pary walutowe: EURUSD, GBPUSD, EURJPY, 
GBPJPY, USDJPY, EURAUD

ILOŚĆ TRANSAKCJI

Maksymalna dopuszczalna ilość transakcji to 6. 



WYPŁATY ZYSKÓW
Zasady współpracy

Konto bankoweWypłata zysków Podział zysków Powiększenie  
kapitału

JAK?

Automatyczne powiększenie 
udostępnionego kapitału na 
żądanie tradera po zarobieniu 

min. 250EUR.

GDZIE?

Wypłaty trafiają na konto 
wskazane przez tradera. 
Wypłaty realizowane są w 

EUR. 

KIEDY?

Co zarobione 1% kapitału 
początkowego.

ILE?

Trader otrzymuje 75% wartości 
wypłaty, 25% zostaje w firmie.



MAX - 4000 EUR
Opłata jednorazowa bezzwrotna

DOSTĘP DO KAPITAŁU - 25 000 EUR
Otrzymasz dostęp do naszego kapitału, którym będziesz mógł 
obracać na giełdzie. I co najważniejsze nie poniesiesz 
odpowiedzialności za straty. 

WDROŻENIE 
Na start otrzymasz od nas prezentację z niezbędną wiedzą, 
która pozwala zrozumieć o co chodzi w handlu na Forexie. 
Dodatkowo otrzymasz 12h mentoringu indywidualnego.

STRATEGIA

Następnie poznasz założenia naszej strategii. Dowiesz się w jaki 
sposób nasze systemy budują przewagę i pozwalają zarabiać 
długoterminowo. 

TRADING

Gdy już zdobędziesz podstawy teoretyczne zaczniesz handel 
na Forex. Sam zdecydujesz czy chcesz dokonywać transakcji 
samodzielnie czy wykorzystać strategie automatyczne. 



STANDARD - 2000 EUR
Opłata jednorazowa bezzwrotna

DOSTĘP DO KAPITAŁU - 12 500 EUR
Otrzymasz dostęp do naszego kapitału, którym będziesz mógł 
obracać na giełdzie. I co najważniejsze nie poniesiesz 
odpowiedzialności za straty. 

WDROŻENIE 
Na start otrzymasz od nas prezentację z niezbędną wiedzą, 
która pozwala zrozumieć o co chodzi w handlu na Forexie. 
Dodatkowo otrzymasz 5h mentoringu i dostęp do grupy 
dyskusyjnej.

STRATEGIA

Następnie poznasz założenia naszej strategii. Dowiesz się w jaki 
sposób nasze systemy budują przewagę i pozwalają zarabiać 
długoterminowo. 

TRADING

Gdy już zdobędziesz podstawy teoretyczne zaczniesz handel 
na Forex. Sam zdecydujesz czy chcesz dokonywać transakcji 
samodzielnie czy wykorzystać strategie automatyczne. 



MINI - 1000 EUR
Opłata jednorazowa bezzwrotna

DOSTĘP DO KAPITAŁU - 6 250 EUR
Otrzymasz dostęp do naszego kapitału, którym będziesz mógł 
obracać na giełdzie. I co najważniejsze nie poniesiesz 
odpowiedzialności za straty. 

WDROŻENIE 

Na start otrzymasz od nas prezentację z niezbędną wiedzą, 
która pozwala zrozumieć o co chodzi w handlu na Forexie. 
Dodatkowo otrzymasz dostęp do grupy tradingowej.

STRATEGIA

Następnie poznasz założenia naszej strategii. Dowiesz się w jaki 
sposób nasze systemy budują przewagę i pozwalają zarabiać 
długoterminowo. 

TRADING

Gdy już zdobędziesz podstawy teoretyczne zaczniesz handel 
na Forex. Sam zdecydujesz czy chcesz dokonywać transakcji 
samodzielnie czy wykorzystać strategie automatyczne. 



OPEN - cena indywidualna
Opłata jednorazowa bezzwrotna

DOSTĘP DO KAPITAŁU - powyżej 25 000 EUR
Otrzymasz dostęp do naszego kapitału, którym będziesz mógł 
obracać na giełdzie. I co najważniejsze nie poniesiesz 
odpowiedzialności za straty. 

WDROŻENIE 
Na start otrzymasz od nas prezentację z niezbędną wiedzą, 
która pozwala zrozumieć o co chodzi w handlu na Forexie. 
Dodatkowo otrzymasz pełne wsparcie indywidualne.

STRATEGIA

Następnie poznasz założenia naszej strategii. Dowiesz się w jaki 
sposób nasze systemy budują przewagę i pozwalają zarabiać 
długoterminowo. 

TRADING

Gdy już zdobędziesz podstawy teoretyczne zaczniesz handel 
na Forex. Sam zdecydujesz czy chcesz dokonywać transakcji 
samodzielnie czy wykorzystać strategie automatyczne. 



 STRATEGIE 
Jak handlujemy?

ZAŁOŻENIA 
Strategie, które tworzymy muszą być zgodne z naszą filozofią. 
Przede wszystkim zawsze handlujemy z trendem, gdyż 
powtarzamy, że: jeden trend zapłaci za wszystko. Druga 
zasada to: tnij straty - pozwól zyskom rosnąć.

DYWERSYFIKACJA STRATEGII

W naszej bazie obecnie znajduje się 5 strategii. Jedne są 
spokojniejsze, stabilniejsze, inne bardziej dynamiczne. Trader 
dobiera wg własnych predyspozycji. 

PRZEWAGA STATYSTYCZNA

Wszystkie strategie dopuszczone do handlu muszą zarabiać 
długoterminowo. Nie znaczy to, że każdy miesiąc jest na plus, 
ale chodzi o to, aby w horyzoncie kilkuletnim strategie 
przynosiły zyski. Innymi słowy, wierzymy w prawo dużych liczb.



ZYSKOWNOŚĆ STRATEGII
Ile zarabiają strategie?

COMPLEXF11 F21 F22 F31

Średnioroczna stopa zwrotu:  7%

od kwoty kapitału 
udostępnionego

Średnioroczna stopa zwrotu:  10%

od kwoty kapitału 
udostępnionego

Średnioroczna stopa zwrotu:  8%

od kwoty kapitału 
udostępnionego

Średnioroczna stopa zwrotu:  9%

od kwoty kapitału 
udostępnionego

Średnioroczna stopa zwrotu:  6%

od kwoty kapitału 
udostępnionego



RYZYKO
Warunki współpracy

ROZWIĄZANIE UMOWY
Rozwiązanie umowy następuje automatycznie w momencie, w 
którym saldo spadnie do wartości 80% udostępnionego 
kapitału. 

STRATEGIE NIE ZARABIAJĄ CODZIENNIE

Jeśli trader korzysta z bazy strategii musi zaakceptować fakt, 
że udostępnione strategie mają średnio 3-4 miesiące stratne w 
roku i istnieje możliwość, że wystąpi stratny rok. 

OPŁATA BEZZWROTNA

Należy pamiętać, że opłata uiszczona na początku współpracy 
jest jednorazowa i bezzwrotna. Pokrywa ona koszty wdrożenia 
tradera oraz utrzymania infrastruktury firmy. 



JAK MOŻNA ZACZĄĆ Z NAMI WSPÓŁPRACĘ?
Kilka słów o tym jak zostać traderem

ETAP 5ETAP 1 ETAP 2 ETAP 3 ETAP 4

STRATEGIA

Po zaliczonym teście, wybierz 
strategię, którą będziesz chciał 

się posługiwać.

PRZYGOTOWANIE

Wybierz sposób w jaki chcesz 
handlować: manualnie czy 

automatycznie?

TRADING

Rozpocznij handel na rynku 
Forex.

REJESTRACJA

Załóż konto na naszej stronie i 
wypełnij formularz.

OPŁATA WSTĘPNA

Wybierz pakiet wdrożeniowy, 
który Ciebie interesuje i zalicz 

test.



MARKETING REKOMENDACJI
Polecaj nas i zarabiaj

ROZWÓJ
Nasza firma cały czas się rozwija i poszukuje nowych traderów. 
Naszym celem jest pokazanie, że każdy może zarabiać na 
giełdzie.

REKOMENDACJE

Dlatego szukamy osób, które chciałyby zacząć z nami aktywną 
współpracę w tym zakresie. 

MARKETING WIELOPOZIOMOWY

Oferujemy jasne zasady wynagradzania. Dodatkowo można 
zarabiać na poleceniach osób, które już z nami współpracują.



STRUKTURA

POZIOM 5POZIOM 1 POZIOM 2 POZIOM 3 POZIOM 4

2%6%

4% 2%

1%

Unilevel: 15% rozłożone na pięć poziomów z poszczególnymi procentami 6/4/2/2/1.



CO TO JEST  

UNILEVEL MARKETING?
Prosty i przejrzysty sposób budowania zespołu, w którym 
skupiasz się na budowaniu swojej pierwszej linii „wszerz”. W 
praktyce wygląda to tak, że każda osoba, która się zarejestruje 
do firmy z Twojej rekomendacji, będzie Twoim bezpośrednim 
poleconym, a Ty otrzymasz wynagrodzenie w wysokości 6% od 
każdej opłaty, którą dana osoba dokona w firmie. 



Dodatkowo, jeżeli osoby z Twojej struktury również będą rekomendować 
Firmę to Ty także będziesz otrzymywać bonus w wysokości 4% od opłat 
dokonanych przez te osoby. Dla Ciebie jest to II poziom.
Idąc analogicznie z poziomu: 
- III otrzymasz 2% od opłat
- IV otrzymasz 2% od opłat
- V otrzymasz 1% od opłat

Reasumując: w swojej I linii “wszerz” nie masz ograniczeń. W głąb masz 
bonus tylko i wyłącznie do V poziomu.



Każda prowizja dla osoby, która rekomenduje Firmę jest naliczana
na jego osobnym koncie w momencie zaksięgowania się  
na rachunku firmowym Opłaty dokonanej przez nowego 
użytkownika.

Zarobioną prowizję możesz wypłacić na swoje konto lub użyć ją 
do wniesienia kolejnej opłaty w celu zwiększenia swojego kapitału 
obrotowego.

POZIOMY I - 6% II - 4% III - 2% IV - 2% V - 1% SUMA

SUMA 
WNIESIONYCH 
OPŁAT [EUR]

8000 4000 7000 20000 9000

TWÓJ 
DODATKOWY 
ZAROBEK 
[EUR]

480 160 140 400 90 1270



RANGI
1 0 000 EUR 

2 000 EUR
JUNIOR

2 2 001 EUR 
5 000 EUR

ADEPT

3 5 001 EUR 
10 000 EUR

INTERMEDIATE

4 10 001 EUR 
20 000 EUR

ADVANCED

5 20 001 EUR 
40 000 EUR

PROFICIENT

6 40 001 EUR 
80 000 EUR

SENIOR

7 80 001 EUR 
150 000 EUR

MASTER

8 150 001 EUR 
300 000 EUR

EXPERT

9 300 001 EUR 
600 000 EUR

ELITE

10 600 001 EUR 
1 000 000 EUR

SUPER ELITE



E M O C J E  P O W O D U J Ą  S T R A T Y,  
S T R A T E G I E  G E N E R U J Ą  Z Y S K I .


