
 
Wykaz zmian do „Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku 

Ochrony Środowiska S.A. - tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania” (dalej 

„Regulamin”) 

 

1. W § 1 ust. 2 Regulaminu zmienia się poniżej wskazane definicje, które otrzymują następujące 

brzmienie: 

 

„24) Lista sankcyjna - lista osób, grup lub podmiotów ogłaszane przez Generalnego Inspektora na 
podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych wydanych na 
podstawie rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych, dotyczących zagrożeń dla 
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowanych aktami terrorystycznymi, w 
szczególności na listach, o których mowa w pkt 3 rezolucji 2253 (2015) Rady Bezpieczeństwa 
Organizacji Narodów Zjednoczonych lub w pkt 1 rezolucji 1988 (2011) Rady Bezpieczeństwa 
Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz liście Generalnego Inspektora, o której mowa w art. 120 
ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy,” 
[…] 

„30) Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne - osoby fizyczne: 
a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy 
stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady 
Ministrów,  
b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,  
c) członków organów zarządzających partii politycznych,  
d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych 
wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów 
nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego 
Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów 
apelacyjnych,  
e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz 
członków Zarządu NBP,  
f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,  
g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw 
państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad 
nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów 
należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,  
h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub 
osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,  
i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, 
dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów 
rządowej administracji specjalnej, 
j) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane 
stanowisko polityczne, dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego 
małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, rodziców osoby zajmującej eksponowane 
stanowisko polityczne 
k) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą 
eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z 
prowadzoną działalnością gospodarczą, 
l) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały 
utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko 
polityczne,” 
[…] 

„32) Podmiot świadczący usługi finansowe - podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 Ustawy 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy,” 
[…] 

„62) Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy - Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 723),” 



 
2. Zmienia się § 14 ust. 1  zdanie drugie Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

 
„Potencjalni Klienci przyjmują do wiadomości, iż zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 1  Ustawy 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w przypadku, gdy DM nie otrzyma wymaganych informacji, nie 
zawiera Umowy lub Umowy Jednorazowej z potencjalnym Klientem.” 
 

3. Skreśla się § 14 ust. 4 Regulaminu. 

 

4. W § 31 ust. 1 Regulaminu dodaje się lit. e) o następującym brzmieniu: 

 

„e) wygaśnięcia terminu blokady, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 7 Ustawy o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy,”  

 
5. Zmienia się § 67 ust. 2  zdanie pierwsze Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 

 
„GIIF może w ciągu 24 godzin od daty i godziny potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia przez DM 
przekazać DM pisemne żądanie wstrzymania Zlecenia lub blokady Rachunku na okres nie dłuższy 
niż 96 godziny od daty i godziny wskazanej w potwierdzeniu.” 
 

6. Zmienia się § 67 ust. 7 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 
 
„7 W przypadku określonym w ust. 6, GIIF może żądać wstrzymania Zlecenia lub blokady Rachunku 
na okres nie dłuższy niż 96 godziny od momentu otrzymania tego żądania przez DM. Postanowienia 
ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.” 
 

7. Zmienia się § 67 ust. 8 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 
 
„8. W przypadku otrzymania przez prokuratora od GIIF zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, 
prokurator może postanowieniem wstrzymać Zlecenie lub dokonać blokady Rachunku na czas 
oznaczony, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy od otrzymania tego zawiadomienia.” 
 

8. Zmienia się § 67 ust. 10 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 
 
„10. Wstrzymanie Zlecenia lub blokada Rachunku upada, jeżeli przed upływem 6 miesięcy od 
otrzymania zawiadomienia przez prokuratora nie zostanie wydane postanowienie o zabezpieczeniu 
majątkowym.” 
 

9. W § 82 ust. 1 Regulaminu dodaje się lit. h) o następującym brzmieniu: 

 
„h) gdy zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, DM nie będzie mógł 
zastosować jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 31 ust. 1 
Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy” 

 

10. Zmienia się § 89  Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie: 
 

„Regulamin wchodzi w życie w stosunku do nowych Klientów z dniem 13 lipca 2018 roku, a w 

stosunku do dotychczasowych Klientów z dniem 6 sierpnia 2018 roku.” 

 
Pełna treść Regulaminu, uwzględniająca powyższe zmiany, dostępna jest na stronie 
internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.: www.bossa.pl  

http://www.bossa.pl/

