
Załącznik 1. TABELA OPŁAT I PROWIZJI PRZEKAZYWANYCH I OTRZYMYWANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 
 
I. OPŁATY I PROWIZJE PRZEKAZYWANE DLA GPW, NEWCONNECT, BONDSPOT, KDPW i KDPW_CCP POBIERANE W RAMACH PROWIZJI DOMU MAKLERSKIEGO BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. (dalej „DM”) 
 

 TYTUŁ PROWIZJI GPW* KDPW CCP**** 

1. 
Realizacja zleceń kupna i sprzedaży kontraktów terminowych na indeks WIG20 i pozostałe 
indeksy (w tym tzw. „transakcje daytrading”) 

1,60 zł opłata stała od kontraktu (4.1.a - b) 0,80 zł rejestracja jednego kontraktu (3.1.1.3.) 

2. 
Realizacja zleceń kupna i sprzedaży kontraktów terminowych na kursy walut (w tym tzw. 
„transakcje daytrading”) 

0,08 zł opłata stała od kontraktu (4.1.e) 0,08 zł rejestracja jednego kontraktu (3.1.1.2.) 

3. 
Realizacja zleceń kupna i sprzedaży kontraktów terminowych na obligacje (w tym tzw. 
„transakcje daytrading”) 

0,48 zł opłata stała od kontraktu (4.1.c) 0,80 zł rejestracja jednego kontraktu (3.1.1.3.) 

4. 
Realizacja zleceń kupna i sprzedaży kontraktów terminowych na akcje (w tym tzw. 
„transakcje daytrading”) 

0,34 zł opłata stała od kontraktu (4.1.d) 0,34 zł rejestracja jednego kontraktu (3.1.1.1.) 

5. 
Realizacja zleceń kupna i sprzedaży kontraktów terminowych na stawki WIBOR (w tym tzw. 
„transakcje daytrading”) 

0,48 zł opłata stała od kontraktu (4.1.f)  

6. Realizacja zleceń kupna i sprzedaży opcji na indeksy 0,60% wartości transakcji, min. 0,20 zł, max 1,20 zł od jednej opcji (4.2.a) 
0,2% wartości premii, lecz nie mniej niż 0,20 zł i nie więcej niż 2 zł 
od jednej pozycji (3.1.3.1.) 

7. Realizacja zleceń kupna i sprzedaży opcji na akcje 0,60% wartości transakcji, min. 0,04 zł, max 0,24 zł od jednej opcji (4.2.b) 
0,2 % wartości premii, lecz nie mniej niż 0,20 zł i nie więcej niż 2 zł 
od jednej pozycji (3.1.3.1.) 

8. Wygaśnięcie kontraktów terminowych na indeksy Brak opłat 0,80 zł rejestracja jednego kontraktu (3.1.1.3.) 

9. Wygaśnięcie kontraktów terminowych na waluty Brak opłat 0,08 zł rejestracja jednego kontraktu (3.1.1.2.) 

10. Wygaśnięcie kontraktów terminowych na obligacje i akcje Brak opłat 0,34 zł rejestracja jednego kontraktu (3.1.1.1.) 

11. Ostateczne rozliczenie wygasającej opcji Brak opłat 
0,2 % wartości rozliczenia, lecz nie mniej niż 0,20 zł i nie więcej niż 2 
zł od jednej pozycji (3.4) 

12. Realizacja zleceń kupna i sprzedaży lub wykonanie świadczenia wynikającego z warrantów 
0,025% wartości transakcji i 0,30 zł od zlecenia lub jego części zrealizowanej w ciągu jednej sesji 
giełdowej (jednak łącznie nie więcej niż 880 zł) (3.3) 

0,0035 % wartość transakcji, lecz nie mniej niż 0,20 zł i nie więcej 
niż 2,0 zł (2.1.) 

13. 
Realizacja zleceń kupna i sprzedaży jednostek indeksowych oraz rozliczenie transakcji 
powstałych na skutek zgłoszenia wykonania jednostek indeksowych 

0,025% wartości transakcji i 0,30 zł od zlecenia lub jego części zrealizowanej w ciągu jednej sesji 
giełdowej (jednak łącznie nie więcej niż 880 zł) (3.3) 

0,0075 % wartości transakcji, lecz nie mniej niż 0,20 zł i nie więcej 
niż 50 zł za rozliczenie jednej transakcji (3.1.2.1.) 

14. Zgłoszenie do wykonania lub zgłoszenie rezygnacji z wykonania opcji Brak opłat 
0,2 % wartości rozliczenia, min. 0,20 zł, lecz nie mniej niż 2 zł od 
jednej pozycji (3.4.) 

15. Zgłoszenie do wykonania lub zgłoszenie rezygnacji z wykonania jednostki indeksowej  Brak opłat 
0,2 % wartości rozliczenia, min. 0,20 zł, lecz nie mniej niż 2 zł od 
jednej jednostki indeksowej (3.4.) 

16. 

Przeniesienie kontraktów terminowych lub opcji (za każdą serię) lub jednostek 
indeksowych: 
a. do innego biura maklerskiego, 
b. w ramach DM  

Brak opłat 

 a. 0,08 zł – 0,80 zł za jeden kontrakt terminowy (3.1.1.)  
1 zł za jedną opcję (3.1.3.2.) 
10 zł za jedną jednostkę indeksową (3.1.2.2.) 
 b. 10 zł za jeden instrument pochodny (3.2.) 

 

 TYTUŁ PROWIZJI GPW*/NewConnect**/BondSpot*** KDPW CCP****/KDPW***** 

1. 

Realizacja zleceń kupna lub sprzedaży 
akcji, praw do akcji i ETF-ów (w tym 
tzw. „transakcje daytrading”, transakcje 
pakietowe) 

* w zależności od wartości zlecenia od 0,01% do 0,029% wartości transakcji i 0,15 zł od zlecenia lub jego części zrealizowanej w ciągu jednej sesji giełdowej 
lub wartości transakcji pakietowej (jednak łącznie nie więcej niż 880 zł) (3.1.1.)  
Opłata od wartości transakcji pakietowej akcjami, prawami do akcji (PDA) lub tytułami uczestnictwa funduszy typu ETF, w której kupującym i sprzedającym 
jest ten sam członek giełdy wynosi ½ opłat wymienionych powyżej  (3.1.2.) 
** w zależności od wartości zlecenia od 0,01% do 0,029% wartości transakcji i 0,15 zł od zlecenia lub jego części zrealizowanej w ciągu jednego dnia (jednak 
łącznie nie więcej niż 880 zł) (1.1.) 
Opłata od wartości transakcji pakietowej akcjami, prawami do akcji (PDA), w której kupującym i sprzedającym jest ten sam członek giełdy wynosi ½ opłat 
wymienionych powyżej  (1.1.) 

****0,0035 % wartości transakcji, lecz nie mniej niż 0,20 zł i nie 
więcej niż 2,0 zł za rozliczenie jednej transakcji (2.1.) 
***** 1 zł za rozrachunek transakcji (4.1.1.) 

2. 

Realizacja zleceń kupna lub sprzedaży 
praw poboru akcji nowej emisji, praw 
pierwszeństwa (w tym tzw. „transakcje 
daytrading”, transakcje pakietowe) 

* 0,025% wartości transakcji i 0,30 zł od zlecenia lub jego części zrealizowanej w ciągu jednej sesji giełdowej (jednak łącznie nie więcej niż 880 zł) (3.3.) 
* 0,015% wartości transakcji pakietowej (jednak nie więcej niż 880 zł) (3.5.1.) 
Opłata od wartości transakcji pakietowej w której kupującym i sprzedającym jest ten sam członek giełdy wynosi ½ opłat wymienionych powyżej (3.5.2.) 
** 0,025% wartości transakcji i 0,30 zł od zlecenia lub jego części zrealizowanej w ciągu jednego dnia (jednak łącznie nie więcej niż 880 zł) (1.3.) 
Opłata od wartości transakcji pakietowej w której kupującym i sprzedającym jest ten sam członek giełdy wynosi ½ opłat wymienionych powyżej (1.3.) 

**** 0,0035 % wartości transakcji, lecz nie mniej niż 0,20 zł i nie 
więcej niż 2,0 zł za rozliczenie jednej transakcji (2.1.) 
***** 1 zł za rozrachunek transakcji (4.1.1.) 

e3
. 

Realizacja zleceń kupna lub sprzedaży 
certyfikatów inwestycyjnych (w tym 
tzw. „transakcje daytrading”, transakcje 
pakietowe) 

* 0,025% wartości transakcji i 0,30 zł od zlecenia lub jego części zrealizowanej w ciągu jednej sesji giełdowej (jednak łącznie nie więcej niż 880 zł) (3.3.) 
* 0,015% wartości transakcji pakietowej (jednak nie więcej niż 880 zł) (3.5.1.) 
Opłata od wartości transakcji pakietowej w której kupującym i sprzedającym jest ten sam członek giełdy wynosi ½ opłat wymienionych powyżej (3.5.2.) 
** 0,025% wartości transakcji i 0,30 zł od zlecenia lub jego części zrealizowanej w ciągu jednego dnia (jednak łącznie nie więcej niż 880 zł) (1.3.) 

**** 0,0035 % wartości transakcji, lecz nie mniej niż 0,20 zł i nie 
więcej niż 2,0 zł za rozliczenie jednej transakcji (2.1.) 
***** 1 zł za rozrachunek transakcji (4.1.1.) 
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Opłata od wartości transakcji pakietowej w której kupującym i sprzedającym jest ten sam członek giełdy wynosi ½ opłat wymienionych powyżej (1.3.) 

4. 

Realizacja zleceń kupna lub sprzedaży 
obligacji innych niż emitowane przez 
Skarb Państwa (w tym tzw. „transakcje 
daytrading”, transakcje pakietowe) 

* 0,010% wartości zlecenia zrealizowanego w ciągu jednej sesji giełdowej (3.2.) 
* w zależności od wartości zlecenia od 0,003% do 0,006% wartości transakcji pakietowej (3.4.1.) 
Opłata od wartości transakcji pakietowej w której kupującym i sprzedającym jest ten sam członek giełdy wynosi ½ opłat wymienionych powyżej  (3.4.2.) 
** 0,01% wartości zlecenia lub jego części zrealizowanej w ciągu jednego dnia (1.2.1.) 
** w zależności od wartości zlecenia od 0,003% do 0,006% wartości transakcji pakietowej (1.2.2.) 
Opłata od wartości transakcji pakietowej w której kupującym i sprzedającym jest ten sam członek giełdy wynosi ½ opłat wymienionych powyżej (1.2.3.) 
*** w zależności od wartości zlecenia od 0,005% do 0,01% wartości transakcji (3.1.)*** w zależności od wartości zlecenia od 0,0025% do 0,005% wartości 
transakcji pakietowej (3.2.) 

**** 0,001 % wartości transakcji, lecz nie mniej niż 0,20 zł i nie 
więcej niż 2,0 zł za rozliczenie jednej transakcji (2.1.) 
***** 1 zł za rozrachunek transakcji (4.1.1.) 

5. 
Sprzedaż akcji w odpowiedzi na 
wezwanie do sprzedaży 

* w zależności od wartości zrealizowanej transakcji od 0,024% do 0,033% wartości transakcji i 1zł od zlecenia lub jego części zrealizowanej w ciągu jednej 
sesji giełdowej (6.2.3.) 
** od 0,024% do 0,033% wartości transakcji i 1 zł od zlecenia lub jego części zrealizowanej w ciągu jednego dnia (3.1.2.) 

**** 0,0035 % wartości transakcji, lecz nie mniej niż 0,20 zł i nie 
więcej niż 2,0 zł za rozliczenie jednej transakcji (2.1.) 
***** 1 zł za rozrachunek transakcji (4.1.1.) 

6. 
Kupno akcji oferowanych w ramach 
publicznej subskrypcji 

* brak danych – uchylony (6.1.) 
** brak danych 

**** 0,0035 % wartości transakcji, lecz nie mniej niż 0,20 zł i nie 
więcej niż 2,0 zł za rozliczenie jednej transakcji (2.1.) 
***** 4 zł za rozrachunek transakcji (4.3.) 

7. 

Realizacja zleceń kupna lub sprzedaży 
obligacji emitowanych przez Skarb 
Państwa (w tym tzw. „transakcje 
daytrading”, transakcje pakietowe) 

* 0,010% wartości zlecenia lub jego części zrealizowanej w ciągu jednej sesji giełdowej (3.2.) 
* w zależności od wartości zlecenia od 0,003% do 0,006% wartości transakcji pakietowej (3.4.1.) 
Opłata od wartości transakcji pakietowej w której kupującym i sprzedającym jest ten sam członek giełdy wynosi ½ opłat wymienionych powyżej  (3.4.2.) 
** 0,01% wartości zlecenia lub jego części zrealizowanej w ciągu jednego dnia (1.2.1.) 
** w zależności od wartości zlecenia od 0,003% do 0,006% wartości transakcji pakietowej (1.2.2.) 
Opłata od wartości transakcji pakietowej w której kupującym i sprzedającym jest ten sam członek giełdy wynosi ½ opłat wymienionych powyżej (1.2.3.) 
*** w zależności od wartości zlecenia od 0,005% do 0,01% wartości transakcji (3.1.) 
*** w zależności od wartości zlecenia od 0,0025% do 0,005% wartości transakcji pakietowej (3.2.) 

**** 0,001 % wartości transakcji, lecz nie mniej niż 0,20 zł i nie 
więcej niż 2,0 zł za rozliczenie jednej transakcji (2.1.) 
***** 1 zł za rozrachunek transakcji (4.1.1.) 

8. Inne opłaty  

***** Za rozrachunek transakcji zawartej w obrocie 
zorganizowanym – 4 zł, jednakże jeżeli rozrachunek transakcji, 
objęty jest funduszem rozliczeniowym albo funduszem 
zabezpieczającym ASO – 1 zł (4.1). 
Za rozrachunek transakcji zawartej w ramach obrotu pierwotnego 
– 4 zł (4.3).  

 

* opłaty GPW zgodnie z Tabelą Opłat stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu Giełdy, ** opłaty w alternatywnym systemie obrotu stanowiące Załącznik nr 7 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu, 
*** wykaz stałych opłat rocznych oraz transakcyjnych obowiązujących na regulowanym rynku pozagiełdowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do Regulaminu obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego, 
**** Tabela opłat – Załącznik nr 1 do Regulaminu Rozliczeń Transakcji, ***** Tabela opłat stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW. 
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II.  OPŁATY PRZEKAZYWANE KDPW Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH W ZWIĄZKU Z 
PEŁNIENIEM FUNKCJI REPOZYTORIUM TRANSAKCJI 

1. Opłata za zgłoszenie transakcji do repozytorium: 

 za zgłoszenie transakcji, której przedmiotem jest kontrakt ETD (giełdowy): 
0,05 zł od każdej transakcji, 

 za zgłoszenie transakcji, której przedmiotem jest kontrakt inny niż ETD: 0,15 
zł od każdej transakcji 

2. Opłata miesięczna za utrzymywanie w repozytorium informacji o transakcji:   
0,05 zł od każdej aktywnej transakcji. 

 
III. OPŁATY I PROWIZJE PRZEKAZYWANE NA ODPOWIEDNI RYNEK ZAGRANICZNY, 

POBIERANE W RAMACH PROWIZJI DM 
 
Zagraniczny rynek kasowy 

1. Z tytułu realizacji zleceń kupna i sprzedaży akcji i ETF na zagranicznych rynkach 
kasowych DM przekazuje KBC Securities opłatę w wysokości 0,04% wartości 
transakcji, min. 21 zł. 

2. Z tytułu przeniesienia zagranicznych papierów wartościowych bez zmiany 
własności DM przekazuje KBC Securities opłatę w wysokości 62 zł od każdego 
rodzaju zagranicznego papieru wartościowego. 

3. Z tytułu przechowywania zagranicznych papierów wartościowych DM przekazuje 
do KBC Securities opłatę w wysokości 0,02% w skali roku, od wartości 
przechowywanych zagranicznych papierów wartościowych (wartość obliczana 
jako średnia arytmetyczna wartości zdeponowanych papierów wartościowych na 
koniec każdego dnia okresu rozliczeniowego). 
 

IV.  OPŁATY OTRZYMYWANE OD TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH  
W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZONĄ USŁUGĄ PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA 
ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA 

1. DM otrzymuje od Funduszu Inwestycyjnego wynagrodzenie w wysokości 50% opłaty 
pobieranej przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z tytułu zarządzania danym 
Funduszem. 

2. DM korzysta z oprogramowania udostępnianego przez Agentów Transferowych, 
służącego do obsługi uczestników Funduszy Inwestycyjnych. 

3. Pracownicy DM oraz pracownicy Agenta DM mogą uczestniczyć w szkoleniach 
prowadzonych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, na warunkach 
ustalanych indywidualnie z danym Towarzystwem. 

4. Pracownicy DM oraz pracownicy Agenta DM mogą otrzymywać nagrody rzeczowe i 
pieniężne w wyniku organizowanych przez niektóre Towarzystwa Funduszy 
Inwestycyjnych konkursów, na warunkach ustalanych indywidualnie z danym 
Towarzystwem. 

5. DM może otrzymywać w przypadku niektórych funduszy część opłaty pobieranej 
przez TFI z tytułu osiągniętych wyników za zarządzanie funduszem,  jeżeli przewiduje 
to umowa pomiędzy DM i danym TFI/funduszem.  
 

V. INNE OPŁATY OTRZYMYWANE LUB PRZEKAZYWANE  
1. DM ponosi koszt wykonania każdego przelewu środków pieniężnych Klienta na jego 

rachunek bankowy, o którym mowa w Tabeli nr 2 Opłaty „Tabeli opłat i prowizji 
maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. – rynek kasowy” 
w wysokości 1 zł (obowiązuje na dzień 02.06.2014 r.). 

2. DM ponosi koszty opisane w tabelach opłat i prowizji podmiotów prowadzących na 
rzecz DM usługi bankowe. 

3. Środki pieniężne Klientów deponowane na rachunku w DM, DM przechowuje w 
bankach krajowych bądź zagranicznych lub w KDPW i może z tego tytułu 
otrzymywać pożytki w różnej wysokości w zależności od: podmiotu, w którym 
przechowywane są środki i wysokości środków Klienta zdeponowanych na rachunku 
w DM, oraz o ile przewidują to umowy zawarte z tymi podmiotami. 

4. DM nie pobiera opłaty za prowadzenie rachunków papierów wartościowych z 
dostępem do Internetu chyba, że zaistnieją przesłanki do pobierania opłat określone 
w odpowiedniej Tabeli opłat i prowizji maklerskich. 

5. DM ponosi koszty związane z zawieraniem transakcji z podmiotami dostarczającymi 
płynność na potrzeby działalności prowadzonej w modelu wykonywania zleceń 
nabycia lub zbycia instrumentów finansowych poprzez zawieranie transakcji na 
rachunek własny na rynku OTC.  

6. W ramach kampanii reklamowych lub marketingowych DM może organizować dla 
wybranych Klientów udział w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych oraz 
promocyjnych, a także przyznawać różnego rodzaju bonusy. 

7. DM może przyjąć od oferującego gdy jest uczestnikiem konsorcjum lub przekazać 
uczestnikom konsorcjum w przypadku gdy DM jest oferującym papiery wartościowe 
nowej emisji wynagrodzenie z tytułu wykonania czynności określonych umową 
współpracy. 

8. DM ponosi koszty utrzymania struktury teleinformatycznej, wynagrodzenia 
dostawców systemów informatycznych, wynagrodzenia za używanie systemów 
telekomunikacyjnych oraz opłat za łącza w zakresie, w jakim jest niezbędne dla 
świadczenia usługi.    

9. DM ponosi koszty wynagrodzenia na rzecz podmiotu udzielającego licencji na 
oprogramowanie CRM. 

10. DM ponosi koszty szkoleń dla pracowników DM. 
11. DM ponosi koszty wynagrodzenia podmiotu przechowującego dokumenty DM 

związane ze świadczoną usługą (archiwista).  
12. DM ponosi koszty doradztwa podatkowo-prawnego związanego z usługami 

maklerskimi świadczonymi przez DM. 
 
VI. OPŁATY PRZEKAZYWANE DLA AGENTA DOMU MAKLERSKIEGO BANKU OCHRONY 

ŚRODOWISKA S.A. 
DM, z tytułu umowy agencyjnej zawartej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. (dalej 
„Agent Domu Maklerskiego BOŚ S.A.”) może przekazać na jego rzecz: 
 
1. Stałą opłatę za zawarcie w imieniu DM niektórych umów świadczenia usług 

maklerskich, 
2. Część przychodów netto DM z tytułu świadczenia usługi zarządzania portfelem na 

rzecz Klientów pozyskanych przez Agenta DM, 
3. Część przychodów netto DM z tytułu świadczenia usługi przyjmowania i 

przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa, zgodną z łączną 
liczbą i wartością zrealizowanych zleceń i/lub wielkością pozyskanych aktywów za 
pośrednictwem Agenta DM. 

 
VII. OPŁATY PRZEKAZYWANE ORGANOM NADZORU ORAZ WNOSZONE W RAMACH 

OBOWIĄZKOWEGO SYSTEMU REKOMPENSAT 
1. DM ponosi opłaty na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego określone 

w szczególności w art. 162 i 163 ust.  7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi.  

2. DM ponosi opłaty na rzecz Rzecznika Finansowego na pokrycie kosztów 
działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura określone w szczególności w art. 

20 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty 
rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. 

3. DM wnosi składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków i firm 
inwestycyjnych prowadzonego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Składki 
wnoszone są w szczególności na podstawie art. 295 i nast. ustawy z dnia 10 
czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 
depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. 

4. DM wnosi składki na rzecz systemu rekompensat prowadzonego przez Krajowy 
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Składki są wnoszone w szczególności na 
podstawie art. 137 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi. 

 
 
VIII. WYNAGRODZENIE DOSTAWCÓW NOTOWAŃ, KTÓRE SĄ UDOSTĘPNIANE 
KLIENTOWI 
DM ponosi koszty udostępniania klientom danych rynkowych według cennika Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”) Cennik ten ulega zmianom, a 
jest publikowany na stronie https://www.gpw.pl/dane-rynkowe w części zatytułowanej 
„opłaty”. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu cennik ten w zakresie 
najistotniejszych kosztów usług, z których korzystają klienci DM przedstawia się 
następująco: 
 

USŁUGA OPŁATA ZA JEDNEGO 
ABONENTA 

OPŁATA UZALEŻNIONA OD LICZBY 
ABONENTÓW 

Pełny arkusz 
zleceń 

174,00 zł + VAT n/d 

5 ofert 88,00 zł + VAT n/d 

1 oferta 9,90 zł + VAT od 1 do 1.000 abonentów 

1,65 zł + VAT od 1.001 do 3.000 abonentów 

0,99 zł + VAT od 3.001 do 12.500 abonentów 

0,57 zł + VAT od 12.501 do 25.000 abonentów 

0,25 zł + VAT ponad 25.000 abonentów 

  
Powyżej przedstawione opłaty dotyczą ofert w zakresie wszystkich klas aktywów oraz 
indeksów dla których dane udostępnia GPW. Opłaty za „pełny arkusz zleceń” oraz za „5 
ofert” są  pobierane w stałej za każdego abonenta. Opłaty za „1 ofertę” pobierane są w 
wysokości zmiennej, zależnej od ilości abonentów. Powyżej przedstawione ceny 
uwzględniają jedynie opłaty na rzecz GPW jako dostawcy notowań uzależnioną od liczby 
abonentów. Nie uwzględniają innych opłat związanych z udostępnianiem notowań przez 
GPW, w tym opłat stałych.   
 
IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
DM informuje, iż przedstawione powyżej opłaty przekazywane przez DM lub 
przyjmowane przez DM mogą ulegać zmianie w drodze decyzji właściwych podmiotów. 
 
Informacja zawarta w niniejszym dokumencie uwzględnia stan prawny na dzień 12 

kwietnia 2019 r. Dokument obowiązuje od 15 kwietnia 2019 r. 
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