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POWER OF ATTORNEY  
PEŁNOMOCNICTWO 

 
[We, the undersigned] / [I, the undersigned]*………………………………………………………… 
[My, niżej podpisani] / [Ja, niżej podpisany]………………………………………………………………… 
 
[with its registered company seat at]/[residing in] *………………………………………………….. 
[adres siedziby] / [zamieszkały w]…………………………………………………………………… 
 
being a holder of rights arising from dematerialized securities registered on the omnibus account opened 
for  CLEARSTREAM BANKING SA and maintained with Bank Handlowy w Warszawie S.A. of 
Senatorska 16, 00-923 Warsaw, Poland (the “Bank”),  
 
do hereby make, constitute and appoint the following persons: 
 

(1) Mr. Marcin Szejka, employee of the Bank, Personal Number (PESEL) 76060917998, and  
(2) Mr. Artur Binkiewicz, employee of the Bank, Personal Number (PESEL) 69022703559,  

and  
(3) Mr. Jarosław Litwiniec, employee of the Bank, Personal Number (PESEL) 75022610638   

 
as [our]/[my]* attorneys, acting in [our]/[my]* name and on [our]/[my]* behalf, either alone or jointly, 
in the following scope: 
 

będąc uprawnionym z zdematerializowanych papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym 

otwartym dla CLEARSTREAM BANKING SA i prowadzonym przez Bank Handlowy w Warszawie S.A., ul. 

Senatorska 16, 00-923 Warszawa, Polska (zwany dalej „Bank”)  

 

niniejszym [ustanawiamy]/ustanawiam]*  następujące osoby: 

 

(1) pracownika Banku, Pana Marcina Szejkę, Nr Ewidencyjny PESEL 76060917998 , oraz 

(2) pracownika Banku, Pana Artura Binkiewicza, Nr Ewidencyjny PESEL 69022703559, oraz,  

(3) pracownika Banku, Pana Jarosława Litwińca, Nr Ewidencyjny PESEL 75022610638 

 

jako [naszych]/[moich]* pełnomocników, działających na [naszą]/[moją]* rzecz i w [naszym]/[moim]* imieniu, 

samodzielnie lub łącznie, w następującym  zakresie : 

 
a) to represent [us]/[me]* before any and all Polish tax authorities in the matter of tax reclaim and/or 

tax refund with respect to interest and dividend tax on securities and cash held with the Bank, 
         reprezentowania [nas]/[mnie] przed polskimi organami podatkowymi w sprawie odzyskania nadpłaconego 

podatku i/lub zwrotu podatku od odsetek i dywidend otrzymanych w związku z przechowywanymi w Banku 

papierami wartościowymi i środkami pieniężnymi, 

 
b) to make any required statements in [our]/[my]* name and provide any and all Polish tax authorities 

with any and all required information necessary to receive the overpaid tax amounts back, 
        składania w [naszym]/[moim]* imieniu wszelkich niezbędnych oświadczeń oraz dostarczania organowi 

podatkowemu niezbędnych informacji mających na celu odzyskanie nadpłaconego podatku,  

 
c) to collect and safekeep the amounts of overpaid tax, which is to be received from the appropriate 

Polish tax authorities and to credit any amounts reclaimed to the account number 

69103015080000000502343009 owned by CLEARSTREAM BANKING SA (custodian bank) 
held with the Bank,  
 przyjęcia i przechowania kwot zwróconego podatku, który byłby otrzymany od odpowiedniego organu 

podatkowego i uznania ich na rachunek nr 69103015080000000502343009 należący do CLEARSTREAM 
BANKING SA (bank powiernik) otwarty w Banku, 
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d) to take any and all acts that may be necessary as the Attorney thinks fit for the proper execution of 

this Power of Attorney. 
wykonania wszelkich innych czynności, które według uznania pełnomocnika będą niezbędne dla właściwego 

wykonania niniejszego pełnomocnictwa.  

 
In addition to above, [we]/[I]* hereby agree that each of [our]/[my]* attorneys, may appoint one or more 
agent(s) as it thinks fit to carry out any and all of a), b), c), d) above on [our]/[my]* behalf. 
W uzupełnieniu powyższego, [my]/[Ja] niniejszym [wyrażamy]/[wyrażam]* zgodę na udzielanie przez każdego z 

[naszych]/[moich]*pełnomocników dalszych pełnomocnictw, jeśli mają one na celu doprowadzenie do wykonania 

czynności wymienionych w pkt a), b), c), d) w [naszym]/[moim]* imieniu.  

 

 

We also authorize the Bank to provide relevant tax authorities with any and all required in formation, including 
the information covered by banking or professional secrecy, necessary to receive the overpaid tax amounts 

back, in particular to provide the tax authorities with the information concerning:  

(a) the amount (and date of payment) of revenue paid by the Bank to us as the holder of rights arising from 

dematerialized securities registered on the omnibus account, 

(b) the amount (and date of payment) of tax withheld and paid to the account of tax authorities,  

(c) the tax declarations filled in by the Bank and provided to us and/or to tax authorities, 

(d) the number and type of securities held on account. 
.  

 

Upoważniamy jednocześnie Bank do przekazania odpowiednim urzędom skarbowym niezbędnych informacji , w 

tym informacji objętych tajemnicą bankową lub zawodową, mających na celu odzyskanie nadpłaconego podatku, 

w szczególności informacji dotyczących: 

(a) wysokości dochodów (przychodów) (i daty płatności) przekazanych przez Bank na naszą rzecz jako 

posiadacza praw ze zdematerializowanych papierów wartościowych, zapisanych na rachunku zbiorczym,  

(b) wysokości (i daty płatności) podatku pobranego i wpłaconego na rachunek odpowiedniego urzędu 

skarbowego; 

(c) deklaracji podatkowych wypełnionych przez Bank oraz przekazanych nam i/lub urzędowi skarbowemu, 

(d) liczbę i rodzaj papierów wartościowych przechowywanych na rachunku. 

 
 

This Power of Attorney is executed this ……day of ……… , in ………, …………. 
Pełnomocnictwo jest udzielone w dniu ….…………, w …………………  

 
Signed [for and behalf of] /[by]  
Podpisane [za i w imieniu] /[ przez] 

 

_______________________ 

 
NOTARIAL CONFIRMATION 

POŚWIADCZENIE NOTARIALNE 

 

[IN CASE OF NATURAL PERSONS THE NOTARY SHALL CERTIFY THE AUTHENTICITY OF 

SIGNATURE- BELOW IS THE SUGGESTED WORDING OF NOTARIAL CONFIRMATION FOR 

THIS PURPOSES] 

 

I, the undersigned [•], Notary Public in [•], do hereby certify that under the laws of [•], [•] has personally 
signed this document on his/her behalf.** 
Ja niżej podpisany/a  [•], notariusz w  [•], niniejszym stwierdzam, że zgodnie z prawem [•], [•],  osobiście 
podpisał/a niniejszy dokument w swoim imieniu. 
 
[place], [date]  
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[IN CASE OL LEGAL PERSONS THE NOTARY SHALL CERTIFY THE AUTHENTICITY OF 

SIGNATURE AND THE RIGHT OF THE PERSON PLACING THE SIGNATURE TO REPRESENT 

AND SIGN FOR THE GIVEN COMPANY – BELOW IS THE SUGGESTED WORDING OF NOTARIAL 

CONFIRMATION FOR THIS PURPOSES] 

 

I, the undersigned [•], Notary Public in [•], do hereby certify that under the laws of [•], [•] who has 
personally signed this document on behalf of [•] a company organized and existing under the laws of [•] 
is duly authorized to represent and sign for the said company.** 
Ja niżej podpisany/a  [•], notariusz w  [•], niniejszym stwierdzam, że zgodnie z prawem [•], [•], który/a 
osobiście podpisał/a niniejszy dokument w imieniu [•], firmy zorganizowanej i podlegającej prawu [•], 
jest właściwie upełnomocniony/a do reprezentowania i podpisywania dokumentów w imieniu wyżej 
wymienionej firmy. 
 
[place], [date]  
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