
 

               Komunikat z dnia 25-09-2015 r. 

w sprawie określenia minimalnej wartości aktywów uprawniających 

do świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego oraz wskazania 

pracowników uprawnionych do sporządzania rekomendacji 

inwestycyjnych w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego.  

 

§ 1 

Na podstawie § 8 ust. 2 oraz § 13 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług doradztwa 

inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna ustala się, co następuje: 

1. Minimalna wartość aktywów uprawniających do świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego 

wynosi:  

a. od 5 000 złotych do 100 000 złotych dla strategii portfelowych podstawowych,  

b. powyżej 100 000 złotych dla strategii portfelowych kompleksowych, 

c. powyżej 400 000 złotych dla strategii indywidualnych. 

Przez wartość aktywów w przypadku strategii portfelowych podstawowych i kompleksowych 

należy rozumieć wysokość deklarowanych przez Klienta środków pieniężnych przeznaczonych 

do usługi doradztwa inwestycyjnego. Przez wartość aktywów w przypadku strategii 

indywidualnych należy rozumieć wartość środków pieniężnych zadeklarowanych do usługi 

oraz wartość aktywów znajdujących się w portfelu inwestycyjnym zdeponowanych w Biurze 

Maklerskim Alior Bank S.A., o ile Klient zadeklarował objęcie usługą doradztwa 

inwestycyjnego tych aktywów.  

2. Dyrektor Biura Maklerskiego, lub osoba przez niego upoważniona może wyrazić indywidualną 

zgodę na świadczenie usługi mimo niespełnienia powyższego kryterium aktywów.  

3. Lista maklerów papierów wartościowych / doradców inwestycyjnych upoważnionych 

do sporządzania rekomendacji inwestycyjnych w ramach świadczonej usługi doradztwa 

inwestycyjnego w Biurze Maklerskim Alior Bank S.A.  

Nazwisko i imię Stanowisko  Nr licencji Miejsce pracy  

Kołcz Grzegorz Makler papierów wartościowych 2007 Warszawa 

Wiśniewski Artur Makler papierów wartościowych 2370 Warszawa 

Nęczyński Piotr  Makler papierów wartościowych  1743 Katowice 

Nowicki Bartłomiej Makler papierów wartościowych  2107 Katowice 

Komar Rafał Makler papierów wartościowych 1845 Kraków 

Pasternak Tomasz Makler papierów wartościowych  1813 Kraków 

Paweł Piskorz Makler Papierów Wartościowych 2930 Kraków 

Mateusz Londzin Makler Papierów Wartościowych 2923 Kraków 

Zbigniew Obara Makler Papierów Wartościowych 2101 Warszawa 

Dominik Łyżwa Makler Papierów Wartościowych 2958 Kraków 

                                                                      



 
 

§ 2  

Przestaje obowiązywać Komunikat z dnia 3 września 2015 roku w sprawie określenia minimalnej 

wartości aktywów uprawniających do świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego oraz wskazania 

pracowników uprawnionych do sporządzania rekomendacji inwestycyjnych w ramach usługi 

doradztwa inwestycyjnego. 

 

§ 3 

Komunikat wchodzi w życie z dniem 25 września 2015 roku.  

 

                                                                                                      

 

 

 

Krzysztof Polak 

 

Dyrektor Biura Maklerskiego Alior Bank S.A 


