
 

  

Osoba  fizyczna             Dnia: ............................. 
 
W przypadku nieudzielenia poniższych informacji Dom Maklerski BOŚ S.A. nie może zawrzeć  
z Panem/Panią umowy świadczenia usług maklerskich   

 
Formularz informacji - GIIF 

 
Imię i nazwisko:    
Pesel      
Numer dokumentu tożsamości:  
 
Dom Maklerski BOŚ S.A. na podstawie art. 8b ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010r., Nr 46, poz. 276 tekst jednolity) zwraca się 
z prośbą o udzielenie następujących informacji. 
 
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi poprzez zakreślenie [X]. 
 
1. Proszę wskazać główne źródło Pana/Pani dochodów i posiadanych oszczędności: 

[ ] umowa o pracę 
[ ] samodzielna działalność gospodarcza lub udziały w przedsiębiorstwach lub wolny zawód 
[ ] spadek  
[ ] darowizna  
[ ] wygrana losowa 
[ ] emerytura lub renta 
[ ] kredyt 
[ ] inne:............................................................................................................................ 
 

2. Proszę określić cel planowanych inwestycji: 
[ ] pomnażanie zgromadzonych środków przy akceptacji ryzyka spadku wartości inwestycji.  
[ ] inne…………………………………............................................................................... 

 
3.Proszę wskazać beneficjenta rzeczywistego*, o ile występuje: 

[ ] nie  występuje  
[ ] dane osobowe (imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres, obywatelstwo) 

 
.................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................. 
Oświadczam, że dane przedstawione w formularzu powyżej są zgodne z prawdą 
 
....................................... 
czytelny podpis Klienta 
 
............................................. 
pieczęć i podpis pracownika 
 

*a) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której 
prowadzone są transakcje lub prowadzona  jest działalność, 
  b) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25% majątku – w przypadku podmiotów, którym 
powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących 
czynności polegające na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. 
 



 

  

 
 

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej    
Dnia: …………………… 

 
W przypadku nie udzielenia poniższych informacji Dom Maklerski BOŚ S.A. nie może zawrzeć 
umowy świadczenia usług maklerskich   

Formularz informacji - GIIF 
 
Nazwa     
NIP    
Adres siedziby:   
 
Dom Maklerski BOŚ S.A. na podstawie art. 8b ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010r., Nr 46, poz. 276 tekst jednolity) zwraca się 
z prośbą o udzielenie następujących informacji. 
 
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi poprzez zakreślenie [X]. 
 
1. Proszę wskazać główne źródło dochodów i posiadanych oszczędności: 

[ ] samodzielna działalność gospodarcza  
[ ] majątek (kapitał) własny podmiotu, 
[ ] spadek  
[ ] darowizna  
[ ] wygrana losowa 
[ ] kredyt 
[ ] inne:............................................................................................................................ 
 

2. Proszę określić cel planowanych inwestycji: 
[ ]  pomnażanie zgromadzonych środków przy akceptacji ryzyka spadku wartości inwestycji.  
[ ] inne…………………………………................................................................................ 

 
 
3. Proszę wskazać dane beneficjenta rzeczywistego*, o ile występuje 

[ ] nie występuje 
  [ ] dane osobowe (imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres, obywatelstwo) 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................. 
Oświadczam, że dane przedstawione w formularzu powyżej są zgodne z prawdą 
 
....................................... 
czytelny podpis Klienta 
 
............................................. 
pieczęć i podpis pracownika 
 
*a) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której 
prowadzone są transakcje lub prowadzona jest działalność, 
 b) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25% majątku – w przypadku podmiotów, którym 
powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących 
czynności polegające na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. 
 
 
 



 

  

Dla osób fizycznych mających miejsce zamieszkania za granicą 
 
 
......................................................... 
             imię i nazwisko 
 
 
Oświadczam, (pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem 
faktycznym) że nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne1  w rozumieniu Ustawy 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( DZ.U. nr 46 z 2010 roku, poz.276 – 
tekst jednolity). 
 
 
       .................................................... 
                podpis 
 
 
 
 
 

                                                           
1 a) szefowie państw, szefowie rządów, ministrowie, wiceministrowie lub zastępcy ministrów, członkowie parlamentów, 
sędziowie sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych, których orzeczenia nie 
podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, członkowie trybunałów obrachunkowych, członkowie 
zarządów banków centralnych, ambasadorowie, chargés a’affairs oraz wyżsi oficerowie sił zbrojnych, członkowie organów 
zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych – którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w 
okresie roku od zaprzestania spełniania przesłanek określonych w tym przepisie, 
   b) małżonkowie osób, o  których mowa w lit. a, lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, rodzice i dzieci 
osób, o których mowa w lit. a, małżonkowie tych rodziców i dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, 

c) osoby, które pozostają lub pozostawały z osobami, o których mowa w lit. a, w ścisłej współpracy zawodowej lub 
gospodarczej lub są współwłaścicielami podmiotów prawa, a także jedynymi uprawnionymi do majątku podmiotów prawa, 
jeżeli zostały one założone na rzecz tych osób. 



 

  

 
 

Osoba prawna       Dnia: ………………………… 
 
W przypadku nieudzielenia poniższych informacji Dom Maklerski BOŚ S.A. nie może zawrzeć  
umowy świadczenia usług maklerskich   

 
Formularz informacji - GIIF 

 
Nazwa    
NIP    
Adres siedziby:    
 
Dom Maklerski BOŚ S.A. na podstawie art. 8b ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010r., Nr 46, poz. 276 tekst jednolity) zwraca  
się z prośbą o udzielenie następujących informacji. 
 
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi poprzez zakreślenie [X]. 
 
1. Proszę wskazać główne źródło dochodów i posiadanych oszczędności: 

[ ] kapitał zakładowy lub inne kapitały tworzone zgodnie z przepisami prawa, 
[ ] majątek własny podmiotu, 
[ ] spadek  
[ ] darowizna  
[ ] wygrana losowa 
[ ] kredyt 
[ ] inne:............................................................................................................................ 
 

2. Proszę określić cel planowanych inwestycji: 
[ ] pomnażanie zgromadzonych środków przy akceptacji ryzyka spadku wartości inwestycji.  
[ ] inne…………………………………................................................................................ 

 
3. Proszę wskazać dane beneficjenta rzeczywistego*, o ile występuje 

[ ] nie występuje 
  [ ]dane osobowe (imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres, obywatelstwo) 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................. 
Oświadczam, że dane przedstawione w formularzu powyżej są zgodne z prawdą 
 
....................................... 
czytelny podpis Klienta 
 
............................................. 
pieczęć i podpis pracownika 
 
*a) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad klientem, 
  b) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu 
wspólników w wysokości powyżej 25% (w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela), wyjątkiem spółek akcyjnych, których 
papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie 
ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego UE albo państwa 
równoważnego), 
  c) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25% majątku – w przypadku podmiotów, którym 
powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących 
czynności polegające na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. 
 



 

  

 
Umowa prowadzenia pomocniczego rejestru praw majątkowych 

i rachunku pieniężnego oraz świadczenia usług przez Dom Maklerski 
Banku Ochrony Środowiska SA na Towarowej Giełdzie Energii SA  

 
Nr ………………… 

 
W dniu ……………………... pomiędzy Domem Maklerskim Banku Ochrony 
Środowiska SA z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 
78/80,wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000048901. Wysokość kapitału akcyjnego 23.640.000,00 zł., prezes Zarządu – 
Radosław Olszewski, Członek Zarządu – Przemysław Sobotowski, Członek Zarządu – 
Elżbieta Urbańska, zwanym w Umowie „DM” , reprezentowanym przez: 
 
 ……………………………………………………………………………. 
a: 
nazwa firmy: ........................... 
KRS: ……………………  
Regon:    ........................... 
NIP:    ……………………. 
Siedziba:    ........................... 
Korespondencyjny adres: ............................ 
 
Reprezentowana przez: 
Imię i Nazwisko:  ........................... 
nr dokumentu tożsamości: ...........................PESEL: ........................... 
adres zamieszkania :   
 
oraz: 
Imię i Nazwisko:  ........................... 
nr dokumentu tożsamości:  ........................... PESEL: ........................... 
adres zamieszkania :   
 
zwanym dalej „Klientem”  zostaje zawarta umowa następującej treści:  
 

§ 1 

1. Każdorazowo gdy będzie mowa o „Umowie” rozumie się przez to „Umowę 
prowadzenia pomocniczego rejestru praw majątkowych i rachunku pieniężnego oraz 
świadczenia usług przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 
na Towarowej Giełdzie Energii SA” 

2. DM zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia usług oraz prowadzenia 
pomocniczego rejestru praw majątkowych i rachunku pieniężnego na warunkach 
określonych w Umowie oraz „Regulaminie świadczenia usług przez Dom Maklerski 



 

  

Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu prawami majątkowymi 
na Towarowej Giełdzie Energii SA”, zwanym dalej „Regulaminem”. 

 

§ 2 

Klient oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się z treścią: 

1. Regulaminu, 

2. „Tabeli opłat i prowizji Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. 
w zakresie obrotu prawami majątkowymi na Towarowej Giełdzie Energii SA”, 
zwanej dalej Tabelą, 

które stanowią integralną cześć niniejszej Umowy oraz z obowiązującymi w chwili 
zawierania Umowy zarządzeniami Dyrektora DM, oraz akceptuje warunki w nich 
określone i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

§ 3 

DM zobowiązuje się do zachowania tajemnicy zleceń oraz rachunku, chyba że 
z żądaniem udostępnienia informacji wystąpi upoważniony przepisami prawa organ, 
Klient lub jego pełnomocnik na rachunku w DM. 

§ 4 

1. Otwarcie pomocniczego rejestru praw majątkowych i rachunku pieniężnego następuje 
z chwilą zawarcia Umowy. 

2. Zawarcie Umowy następuje z chwilą podpisania przez obie strony egzemplarza 
Umowy wraz z wszystkimi określonymi w Regulaminie załącznikami. 

3. W przypadku zawierania Umowy drogą korespondencyjną zawarcie Umowy 
następuje z chwilą otrzymania przez DM podpisanego egzemplarza Umowy wraz 
z wszystkimi określonymi w Regulaminie dokumentami i załącznikami z tym 
zastrzeżeniem, iż w przypadku przekazania niekompletnych lub błędnie 
wypełnionych dokumentów, DM wstrzymuje zawarcie Umowy do czasu ich 
uzupełnienia lub poprawy. 

 

§ 5 
1. Na podstawie zawartej Umowy DM zobowiązuje się do prowadzenia dla Klienta 

pomocniczego rejestru praw majątkowych i rachunku pieniężnego oraz do 
występowania jako pełnomocnik Klienta przy zawieraniu transakcji na TGE 
realizując zlecenia Klienta. 

2. DM w szczególności: 
a) reprezentuje Klienta przy zawieraniu transakcji, 
b) dokonuje czynności przewidzianych w Regulaminie TGE, Warunkach Obrotu 

i Regulaminie Izby, mające na celu realizację zlecenia Klienta oraz jego 
prawidłowe rozliczenie. 

3. Klient udziela DM pełnomocnictwa do działania, które stanowi załącznik nr 1 



 

  

do niniejszej umowy. 

§ 6 

1. Za świadczenie usług oraz czynności związane z obsługą rachunku, DM pobiera 
opłaty i prowizje w wysokościach określonych w Tabeli. 

2. Opłaty i prowizje są potrącane przez DM z rachunku pieniężnego Klienta bez 
potrzeby uzyskiwania każdorazowo jego zgody, nie wcześniej niż w dniu zawarcia 
transakcji lub wykonania innej czynności, za wykonanie której przewidziana jest 
opłata.  

§ 7 

DM sprawdza pokrycie złożonych przez Klienta zleceń kupna lub sprzedaży praw 
majątkowych najpóźniej w chwili wystawienia przez DM zlecenia Domu Maklerskiego 
i przed wprowadzeniem zlecenia Domu Maklerskiego do systemu informatycznego TGE. 

§ 8 

1. Na podstawie złożonego przez Klienta zlecenia kupna praw majątkowych DM 
wystawia zlecenie Domu Maklerskiego pod warunkiem, że Klient posiada pełne 
pokrycie wartości zlecenia i przewidywanej prowizji w chwili wystawienia przez DM 
zlecenia Domu Maklerskiego. 

2. W przypadku zleceń kupna i sprzedaży praw majątkowych realizowanych w trybie 
transakcji pozasesyjnych, w których Klient dokonuje rozliczeń finansowych 
bezpośrednio ze stroną sprzedającą, DM wystawia zlecenie Domu Maklerskiego pod 
warunkiem, że Klient posiada pełne pokrycie przewidywanej prowizji w chwili 
wystawienia przez DM zlecenia Domu Maklerskiego. 

3. DM wystawia zlecenie Domu Maklerskiego na podstawie zlecenia sprzedaży Klienta 
pod warunkiem, że Klient posiada w ramach pomocniczego rejestru praw 
majątkowych w DM niezablokowane prawa majątkowe w ilości nie mniejszej niż 
ilość tych praw wskazana w zleceniu Klienta. 

§ 9 

W ramach pomocniczego rejestru praw majątkowych DM zapisuje sumę praw 
majątkowych zapisanych na koncie ewidencyjnym Klienta w Rejestrze Świadectw 
Pochodzenia (Rejestr) i praw majątkowych, które były przedmiotem zawartych, lecz 
jeszcze nierozliczonych przez Izbę transakcji kupna, z wyłączeniem praw majątkowych, 
które były przedmiotem zawartych, lecz jeszcze nierozliczonych przez Izbę transakcji 
sprzedaży.  



 

  

§ 10 

1. Klient udziela  
    DM  
    Imiennie wskazanemu pracownikowi / pracownikom DM 

  .................................................................. 
* Zaznaczyć  właściwy kwadrat 

pełnomocnictwa do wystawiania zleceń kupna i sprzedaży praw majątkowych, 
anulacji lub modyfikacji tych zleceń oraz dokonywania przelewów środków 
pieniężnych zgromadzonych na rachunku pieniężnym na wskazany w Umowie 
rachunek bankowy, na podstawie wydanej przez niego dyspozycji telefonicznej lub 
przekazanej telefaksem. 

2. W zakresie posiadanego pełnomocnictwa DM jest uprawniony do udzielenia dalszych 
pełnomocnictw pracownikom zatrudnionym w DM. 

3. Strony ustalają hasło w brzmieniu                                               , którego podanie przy 
składaniu dyspozycji jest konieczne, aby zostało wystawione zlecenie na podstawie 
takiej dyspozycji. 

4. DM nie ponosi odpowiedzialności za trudności Klienta w połączeniu z DM w celu 
przekazania dyspozycji, a w szczególności za: 

a) trudności telekomunikacyjne w połączeniu się z DM, 
b) przerwanie połączenia, 
c) zakłócenia teletransmisyjne. 

5. DM nie ponosi odpowiedzialności za trudności Klienta w połączeniu z imiennie 
wskazanym, w pełnomocnictwie udzielonym przez Klienta, 
pracownikiem/pracownikami DM. 

6. W przypadku dyspozycji telefonicznej identyfikacja Klienta odbywa się na podstawie 
następujących danych: 

a) nazwa właściciela rachunku (nazwa firmy lub imię i nazwisko w przypadku 
osoby fizycznej) oraz imię i nazwisko osoby składającej dyspozycję, 

b) numer rachunku Klienta w DM, 

c) hasło w brzmieniu ustalonym w niniejszej Umowie. 

7. W przypadku, gdy dyspozycja do wykonywania czynności wskazanych w ust. 1 
zostanie złożona drogą telefaksową powinna ona zostać potwierdzona telefonicznie. 
Brak telefonicznego potwierdzenia dyspozycji złożonej drogą telefaksową powoduje 
jej nieważność, a Klient nie ma prawa do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń wobec 
DM z tytułu nie przekazania do realizacji dyspozycji niepotwierdzonej telefonicznie. 

8. Dyspozycja telefoniczna składana przez Klienta rejestrowana jest na magnetycznych 
lub optycznych nośnikach informacji przez przyjmującego ją pracownika DM. 

 



 

  

§ 11 

Wypłaty środków pieniężnych Klienta z rachunku pieniężnego w DM dokonywane będą 
zgodnie z Regulaminem na podstawie złożonej przez Klienta osobiście w siedzibie DM 
właściwej dyspozycji lub na podstawie dyspozycji przelewu złożonej drogą telefoniczną 
lub telefaksową, z zastrzeżeniem postanowień ust.7 § 10 Umowy, w sposób opisany w § 
10 Umowy. W przypadku przekazania przez Klienta dyspozycji dokonania przelewu 
środków pieniężnych złożonej drogą telefoniczną lub telefaksową, z zastrzeżeniem 
postanowień ust.7 § 10 Umowy, środki mogą być przekazane w formie przelewu 
bankowego jedynie na następujący rachunek bankowy Klienta: 
 
Nazwa i adres banku:  
 

 
 
Nr rachunku:  
 
 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………. 

    Czytelne podpisy zgodnie z kartą wzorów podpisów osób reprezentujących Podmiot 
 

 
§ 12 

Rozwiązanie Umowy może nastąpić na skutek wypowiedzenia Umowy złożonego przez 
Klienta lub DM, oraz na skutek śmierci Klienta, likwidacji lub upadłości Klienta 
będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości 
prawnej. 

§ 13 

1. Wypowiedzenie Umowy przez DM może nastąpić w szczególności w następujących 
przypadkach: 

a. Klient zalega z zapłaceniem należnych opłat i prowizji dłużej niż 1 kwartał 
lub nie przestrzega innych warunków Umowy, 

b. naruszania przez Klienta obowiązujących zasad współżycia społecznego, 

c. z innych ważnych powodów. 

2. Zamknięcie pomocniczego rejestru i rachunku pieniężnego następuje w terminie 
14 dni po dacie otrzymania przez Klienta zawiadomienia o wypowiedzeniu. 

 



 

  

§ 14 

Oświadczenie woli Klienta o udzieleniu pełnomocnictwa DM o treści wynikającej 
z niniejszej Umowy stanowi załącznik do Umowy. 

§ 15 

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy 
kodeksu cywilnego oraz przepisy dotyczące obrotu prawami majątkowymi na Towarowej 
Giełdzie Energii S.A.  

§ 16 

Wszelkie zmiany do Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 17 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

podpis upoważnionego pracownika DM:     podpis Klienta 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Ja niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  
z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zostałem/am poinformowany/a przez administratora moich danych osobowych, którym jest Dom Maklerski 
Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej DM) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 78/80 o: 

1. celu zbierania danych osobowych, to jest do realizacji niniejszej Umowy,  
2. przewidywanych odbiorcach danych osobowych tj. organach administracji publicznej, organach nadzoru finansowego, organach rynku 

finansowego, sądach, organach egzekucyjnych, w zakresie ich uprawnień określonych szczegółowymi przepisami prawa, 
3. prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz do ich poprawiania, 
4. dobrowolności podania danych.  

 
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z wyżej wymienionymi informacjami oraz: 

1. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DM moich danych osobowych w celu tworzenia analiz i raportów zbiorczych* 
2. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej grupa kapitałowa 

BOŚ S.A.) moich danych osobowych w celu promocji (marketingu) produktów i usług podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej BOŚ 
S.A. oraz tworzenia analiz i raportów zbiorczych* 

3. wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej kierowanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej od DM oraz podmiotów 
wchodzących w skład grupy kapitałowej BOŚ S.A. zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)* 

* Skreślić w przypadku nie wyrażenia zgody  
  
 
 
.....................................................     ....................................................... 
Podpis pracownika DM BOŚ S.A.    Podpis Klienta    
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Warszawa, dnia. ……………….. r. 

P E Ł N O M O C N I C T W O 
 
My, niżej podpisani:  

Imię i Nazwisko:  ........................... 
nr dokumentu tożsamości: ........................... PESEL: ............................ 

adres zamieszkania : ........................... 
 
Imię i Nazwisko:  ........................... 
nr dokumentu tożsamości: ........................... PESEL: ........................... 

adres zamieszkania : ...........................  
 

działając w imieniu …………….,  z siedzibą w ……………………….. , REGON …………….., będącej 
mocodawcą i Klientem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA, upoważniamy Dom 
Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 78/80, do 
działania w następującym zakresie: 
 
1. reprezentowania Klienta na Towarowej Giełdzie Energii S.A. (TGE), a w  szczególności: 
• zawierania transakcji kupna i sprzedaży praw majątkowych w wyniku realizacji zlecenia Klienta, 
• dokonywania czynności przewidzianych w Regulaminie TGE, Warunkach Obrotu i Regulaminie Izby, 

mających na celu realizację zlecenia Klienta oraz jego prawidłowe rozliczenie. 
 
2. wystawiania zleceń kupna i sprzedaży praw majątkowych, anulacji oraz modyfikacji tych zleceń oraz 

dokonywania przelewów środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku pieniężnym Klienta na 
wskazany rachunek bankowy, na podstawie wydanej przez niego dyspozycji telefonicznej lub 
przekazanej telefaksem, zgodnie z zasadami zawartymi w Umowie prowadzenia pomocniczego 
rachunku praw majątkowych i rachunku pieniężnego oraz świadczenia usług przez Dom Maklerski 
Banku Ochrony Środowiska SA na Towarowej Giełdzie Energii S.A.  

 
Pełnomocnikowi przysługuje prawo do  udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom zatrudnionym 
w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska SA w zakresie posiadanego przez siebie umocowania do 
działania w imieniu mocodawcy. 
 
Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas nieokreślony.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis Mocodawcy (Klienta)      w imieniu Pełnomocnika 
 



 

  

 
Warszawa, dnia ………………….. r. 

 
 

KARTA WZORÓW PODPISÓW  
(załącznik do Umowy prowadzenia pomocniczego rachunku praw majątkowych i rachunku 
pieniężnego oraz świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony 
Środowiska SA na Towarowej Giełdzie Energii S.A.)  
 

NR RACHUNKU ……………………..  
 
nazwa firmy:  ............................ 
Regon/NIP   ........................... / ........................... 
Siedziba:  ........................... 
 
Reprezentowana przez: 
Imię i Nazwisko: ........................... 
nr dokumentu tożsamości: ...........................  , PESEL: ...........................  
adres zamieszkania : ........................... 
 
 
 
wzór podpisu: 
 
 
 
 
Imię i Nazwisko: ........................... 
nr dokumentu tożsamości: ........................... PESEL: ...........................  
adres zamieszkania : ...........................  
 
 
 
wzór podpisu: 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis upoważnionego pracownika DM BOŚ SA: ................................................... 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Warszawa, dnia. ……………….. r. 
 

P E Ł N O M O C N I  C T W O   
 
My ni żej podpisani: 
Imi ę i Nazwisko:  …………………………… 
nr dokumentu tożsamości: …………………………… 
adres zamieszkania :          …………………………… 
                                            
 
Imi ę i Nazwisko:  …………………………… 
nr dokumentu tożsamości: ……………………………. 
adres zamieszkania :          …………………………… 
                                           

 
działając w imieniu …………………, z siedzibą w …………………., ul. ………………………., Regon: 
…………………….., numer rachunku ………………….., udzielamy pełnomocnictwa: 
 
Imi ę i Nazwisko:  …………………………… 
nr dokumentu tożsamości: …………………………… 
adres zamieszkania :          ……………………………. 
                                           …………………………… 
do działania w następującym zakresie: 
 

1.  �  pełnym przysługującym Klientowi z tytułu zawartej Umowy prowadzenia pomocniczego rejestru praw 
majątkowych i rachunku pieniężnego oraz świadczenia usług przez Dom Maklerski Banku Ochrony 
Środowiska SA na Towarowej Giełdzie Energii SA nr ................: 

2. � ograniczonym do wykonywania następujących czynności w ramach zawartej Umowy prowadzenia 
pomocniczego rejestru praw majątkowych i rachunku pieniężnego oraz świadczenia usług przez Dom 
Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA na Towarowej Giełdzie Energii SA nr ................: 
1. …………………………………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………………………………….. 

 

Proszę wybrać zakres określony w pkt. 1, lub pkt.2 poprzez zakreślenie odpowiedniego pola.  
 

Na potrzeby identyfikacji pełnomocnika przy składaniu dyspozycji telefonicznych, o których mowa w  
Umowie prowadzenia pomocniczego rejestru praw majątkowych  i rachunku pieniężnego oraz świadczenia usług przez Dom 
Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA na Towarowej Giełdzie Energii SA  
 
Ustala się hasło w brzmieniu                                           , 

 

Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas nieokreślony. 

 
 
 
 
 
 
 
 
...................................        .................................... 
(Podpis Mocodawcy)        (Podpis pełnomocnika) 
Potwierdzam autentyczność podpisu Mocodawcy na podstawie wzoru podpisu Klienta złożonego na karcie 
wzorów podpisów w DM BOŚ S.A.  
 
 
 
Podpis pracownika DM .....................................   



 

  

 
 
Ja niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  
z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zostałem/am poinformowany/a przez administratora moich danych osobowych, którym jest Dom Maklerski 
Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej DM) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 78/80 o: 

1. celu zbierania danych, to jest o wykonywaniu czynności określonych w pełnomocnictwie do Umowy a związanych z zawarciem i/lub 
wykonywaniem Umowy, dla której zostałem/am ustanowiony/a pełnomocnikiem,  

2. przewidywanych odbiorcach danych osobowych tj. organach administracji publicznej, organach nadzoru finansowego, organach rynku 
finansowego, sądach, organach egzekucyjnych, w zakresie ich uprawnień określonych szczegółowymi przepisami prawa, 

3. prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz do ich poprawiania, 
4. dobrowolności podania danych.  

 
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z wyżej wymienionymi informacjami oraz: 

1. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DM moich danych osobowych w celach związanych z prawidłową realizacją Umowy, dla której 
zostałem ustanowiony/-a pełnomocnikiem, 

2. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DM moich danych osobowych w celu promocji (marketingu) produktów i usług DM oraz tworzenia 
analiz i raportów zbiorczych* 

3. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej grupa 
kapitałowa BOŚ S.A.) moich danych osobowych w celu promocji (marketingu) produktów i usług podmiotów wchodzących w skład grupy 
kapitałowej BOŚ S.A. oraz tworzenia analiz i raportów zbiorczych* 

4. wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej kierowanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej od DM oraz podmiotów 
wchodzących w skład grupy kapitałowej BOŚ S.A. zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)* 

* Skreślić w przypadku nie wyrażenia zgody  
 

 
 
 
 

.................................................................................  ............................................................... 
Podpis pracownika DM BOŚ S.A.     Podpis pełnomocnika  
 
 
    



 

  

Warszawa, dnia ………………. r. 
 

Nr rachunku ……………………  
 
nazwa firmy:  ........................... 
Regon/NIP  ........................... / ........................... 
Siedziba:  
 
Reprezentowana przez: 
Imię i Nazwisko: ...........................  
nr dokumentu tożsamości: .......................... PESEL: ........................... 
adres zamieszkania :  ...........................     
 
Imię i Nazwisko: ........................... 
nr dokumentu tożsamości: ...........................  PESEL...........................  
adres zamieszkania :  ...........................  

 
 

Dyspozycja sposobu odbioru korespondencji: 
Proszę o: 
 przekazywanie wszelkiej korespondencji dotyczącej działalności reprezentowanego przeze mnie 

podmiotu w Domu Maklerskim BOŚ SA (DM BOŚ) drogą elektroniczną na wskazany adres 
poczty elektronicznej: ………………………………………  

 pozostawienie wszelkiej korespondencji dotyczącej działalności reprezentowanego przeze mnie 
podmiotu w DM BOŚ, w tym zawiadomień o zawartych transakcjach, do odbioru osobiście 
lub przez pełnomocnika w siedzibie Centrali DM BOŚ w Warszawie;  

  *przesyłanie wszelkiej korespondencji dotyczącej działalności reprezentowanego przeze mnie 
podmiotu w DM BOŚ, w tym zawiadomień o zawartych transakcjach, listem poleconym. 

  *przesyłanie wszelkiej korespondencji dotyczącej działalności reprezentowanego przeze mnie 
podmiotu w DM BOŚ, w tym zawiadomień o zawartych transakcjach, listem zwykłym. 

 
Zaznacz właściwy kwadrat. 
 
*  Uwaga ! wybór tej opcji pociąga za sobą konieczność uiszczania opłat za każdą przesyłkę 

zgodnie z „Tabelą opłat i prowizji Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. 
w zakresie obrotu prawami majątkowymi na Towarowej Giełdzie Energii”. Obecnie Klient 
obciążany jest kosztem przesyłki, ale nie mniej niż 3 zł od przesyłki. 

 
Uwaga: zgodnie z § 41 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług ...  w razie gdy Klient nie złoży 
żadnej dyspozycji dotyczącej sposobu odbioru korespondencji, to DM BOŚ pozostawi 
korespondencję w siedzibie Centrali DM BOŚ do odbioru osobiście przez Klienta. 
 
 
 
 

 
 
 
podpis Klienta 


