
 
 

Warszawa, 24-11-2017 r.  
 
Przepisy prawa obowiązujące od 3 stycznia 2018 r. wprowadzają obowiązek posiadania kodu LEI (Legal Entity 
Identifier). Powyższy obowiązek dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości 
prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zawierających transakcje, których przedmiotem 
są instrumenty finansowe. 
Kod LEI można uzyskać za pośrednictwem Krajowego Depozyty Papierów Wartościowych (KDPW).  
W tym celu należy wykonać niżej wymienione czynności:  
1. Rejestracja podmiotu wnioskującego o nadanie kodu LEI stronie www.lei.kdpw.pl  
2. Złożenie odpowiedniego wniosku stronie www.lei.kdpw.pl  

W ciągu 10 dni roboczych po złożeniu wniosku osoba składająca wniosek otrzyma za pośrednictwem e-mail 
informację o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku. W przypadku przyjęcia wniosku KDPW prześle informację  
o wysokości należnych opłat. 

3. Po dokonaniu wpłaty na wskazany przez KDPW rachunek bankowy, KDPW nadaje kod LEI.  
 

Opłaty na rzecz KDPW. 

Opłaty pobierane przez KDPW w związku z usługą rejestrowania oraz utrzymywania kodu LEI:  

1. Z tytułu nadania kodu LEI: 

a) opłata jednorazowa w wysokości 420 złotych netto, 

b) opłata na rzecz GLEIF w wysokości 69 złotych netto1.  

2. Z tytułu odnowienia kodu LEI: 

a) opłata roczna w wysokości 280 złotych netto wnoszona w celu przesłużenie terminu jego ważności, 

 b) opłata roczna na rzecz GLEIF w wysokości 69 złotych netto1. 

 

Szczegółowe dotyczące zasad przyznawania i odnawiania kodu LEI znajdują się pod adresem:  
http://www.kdpw.pl/pl/uslugi/agencja-numerujaca/LEI/Strony/Instrukcje.aspx 

 
Kod LEI należy przekazać do DM BOŚ S.A. do dnia 3 stycznia 2018 r. : 
1. Za pośrednictwem systemu DM BOŚ S.A., opcja dostępna od dnia 8 grudnia 2017 r. po zalogowaniu do rachunku:  
  Dyspozycje – Inne – Ankiety – Ankieta MIFIR/EMIR  
 lub 
2. Osobiście w dowolnym oddziale DM BOŚ S.A. – lista oddziałów znajduje się pod adresem: 

http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/  
lub 

3. Drogą pocztową na adres: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., ul. Marszałkowska 78/80,  
00-517 Warszawa. 
 
W przypadku niedostarczenia kodu LEI w terminie wskazanym w niniejszym piśmie, od dnia 3 stycznia 2018 r.  
do dnia przekazania do DM BOŚ S.A. kodu LEI, składanie przez Klienta zleceń nabycia/zbycia instrumentów 
finansowych będzie zablokowane.  
 

W przypadku pytań proszę o kontakt z DM BOŚ S.A.:  
1. e-mail: makler@bossa.pl, 
2. tel.: 801 104 104, (22) 50 43 104. 
 
 

                                                           
1 Wysokość opłaty na rzecz GLEIF: I kwartał 2017 r. - 78 zł netto, II kwartał 2017 r. - 77 zł netto, III kwartał 2017 r. - 73 zł 
netto, IV kwartał 2017 r. - 69 zł netto. Opłata na rzecz GLEIF jest opłatą zmienną, ustalaną z góry na każdy kwartał kalendarzowy  
oraz publikowaną na stronie internetowej KDPW. 
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