
 

 

 

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 11 marca 2019 roku 

(zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 

 

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 11 marca 2019 roku  
1. Z dniem 12 marca 2019 roku wprowadza się nową „Instrukcję obsługi serwera zleceń Stock OnLine” (dalej „Instrukcja”). 
2. Aktualna wersja Instrukcji, dostępna jest na stronie internetowej Domu Maklerskiego BOŚ S.A.  
http://bossa.pl/oferta/dokumenty/. 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2019 roku. 
 
 
Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 5 października 2018 roku  
Działając w oparciu o § 59 ust. 4 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 
– rynek derywatów (dalej „Regulamin”) wprowadza się promocyjne stawki prowizji z tytułu transakcji kontraktami walutowymi 
notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za pośrednictwem dyspozycji składanych przez Internet, 
osobiście lub telefonicznie zgodnie z poniższymi zasadami:  
1. Dla Klientów kwalifikujących się jako kontrahenci finansowi lub niefinansowi w rozumieniu § 1 ust. 1 pkt 67 i 68 Regulaminu:  
a) Realizacja zleceń kupna i sprzedaży – 0,29 PLN za 1 kontrakt,  
b) Ostateczne rozliczenie wygasającego kontraktu – 0,29 PLN za 1 kontrakt.  
2. Dla Klientów niekwalifikujących się jako kontrahenci finansowi lub niefinansowi w rozumieniu pkt 1 powyżej:  
a) Realizacja zleceń kupna i sprzedaży – 0,20 PLN za 1 kontrakt,  
b) Ostateczne rozliczenie wygasającego kontraktu – 0,20 PLN za 1 kontrakt.  
 
Wymienione stawki prowizji obowiązują do 31 grudnia 2018 roku.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 października 2018 roku.  

 

 
Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 8 stycznia 2018 roku 

1. Działając na podstawie § 31 ust. 5 oraz z § 38 ust. 5 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku 
Ochrony Środowiska S.A.- rynek derywatów, w związku z obowiązującymi przepisami Regulaminu Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisami Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) KDPW_ CCP 
S.A. ustala się: 

 
1.1. Limit otwartych pozycji krótkich w opcjach na rachunku Klienta w wysokości 50 sztuk, w tym: 

1) seria o najbliższym terminie wygaśnięcia w ramach cyklu kwartalnego obejmującego miesiące marzec, 
czerwiec, wrzesień, grudzień: 20 sztuk, 

2) seria wygasająca w pierwszym terminie wygaśnięcia po terminie, o którym mowa w pkt 1): 15 sztuk, 
3) seria wygasająca w drugim terminie wygaśnięcia po terminie, o którym mowa w pkt 1): 10 sztuk, 
4) seria wygasająca w trzecim terminie po terminie, o którym mowa w pkt 1): 5 sztuk, 
5) seria wygasająca w innym miesiącu niż: marzec, czerwiec, wrzesień lub grudzień: 15 sztuk. 

 
1.2 Na wniosek Klienta, Dom Maklerski BOŚ S.A. może ustalić wyższe wartości limitów niż określone w pkt 1.1 ppkt 1) i ppkt 2) pod 

warunkiem spełnienia przez Klienta wymagań określonych w lit. a) i lit. b). Wymagania, o których mowa w zdaniu powyżej to: 
a) zawarcie przez Klienta odpowiedniego aneksu do umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów 

w obrocie zorganizowanym oraz do umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów 
finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania oraz przekazywania zleceń, 

b) ustanowienie przez Klienta na rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnym Klienta w Domu 
Maklerskim BOŚ S.A. prowadzonym na podstawie Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia 
instrumentów na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń, o której mowa w lit. a) 
zabezpieczenia ryzyka do pokrycia, zgodnie z poniższą tabelą: 

 
 Zabezpieczenie ryzyka do pokrycia może być wniesione w środkach pieniężnych i akceptowanych przez DM BOŚ S.A. 
instrumentach finansowych.  
Niezależnie od ustanowienia przez Klienta zabezpieczenia ryzyka do pokrycia, o którym mowa w lit. b) Dom Maklerski BOŚ S.A. 
może uzależnić decyzję o podwyższeniu limitów od ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia przez Klienta. 
 
1.3 Z zastrzeżeniem postanowień pkt 1.5., limit otwartych pozycji na rachunku Klienta dla kontraktów terminowych: 

a) kontrakty terminowe na WIG20 w wysokości łącznie 1500 sztuk dla wszystkich serii, w tym dla poszczególnych serii: 
1) seria o najbliższym terminie wygaśnięcia: 1000 sztuk, 

Limit krótkich pozycji w opcjach na rachunku Klienta [w sztukach] Wartość zabezpieczenia ryzyka do pokrycia 
(pln) W ramach klasy opcji W ramach serii opcji  

 

 51 – 100 30  25.000   

101 – 150 30  50.000   

151 – 200 30 100.000  

201 – 250 50 125.000  

251 – 300 50 150.000  

301 – 350 50 200.000  

351 – 400 50 250.000  

401 – 450 75 300.000  

451 – 500 75 325.000  

501 – 550 75 375.000  

551 – 600 75 425.000  
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2) seria wygasająca w pierwszym terminie wygaśnięcia po terminie, o którym mowa w pkt i.: 250  sztuk, 
3) seria wygasająca w drugim terminie wygaśnięcia po terminie, o którym mowa w pkt i.: 125 sztuk, 
4) seria wygasająca w trzecim terminie wygaśnięcia po terminie, o którym mowa w pkt i.: 125 sztuk. 

b) kontrakty terminowe na WIG40 w wysokości 300 sztuk, w tym: 
1) seria o najbliższym terminie wygaśnięcia: 200 sztuk, 
2) seria wygasająca w pierwszym terminie wygaśnięcia po terminie, o którym mowa w pkt 1): 50 sztuk, 
3) seria wygasająca w drugim terminie wygaśnięcia po terminie, o którym mowa w pkt 1): 50 sztuk. 

c) kontrakty terminowe na   
1) krótkoterminowe, obligacje skarbowe - 50 sztuk łącznie dla wszystkich serii, 
2) średnioterminowe, obligacje skarbowe - 50 sztuk łącznie dla wszystkich serii, 
3) długoterminowe, obligacje skarbowe - 50 sztuk łącznie dla wszystkich serii. 

d) kontrakty terminowe na akcje spółek w wysokości 300 sztuk, w tym: 
1) seria o najbliższym terminie wygaśnięcia: 200 sztuk, 
2) seria wygasająca w pierwszym terminie wygaśnięcia po terminie, o którym mowa w pkt 1): 50 sztuk, 
3) seria wygasająca w drugim terminie wygaśnięcia po terminie, o którym mowa w pkt 1): 50 sztuk.   

e) kontrakty terminowe na waluty w wysokości 2100 sztuk, w tym: 
1) seria o najbliższym terminie wygaśnięcia w ramach cyklu kwartalnego obejmującego miesiące: marzec, 

czerwiec, wrzesień, grudzień: 1000 sztuk, 
2) seria wygasająca w pierwszym terminie wygaśnięcia w ramach cyklu kwartalnego po terminie, o którym 

mowa w pkt 1): 500 sztuk, 
3) seria wygasająca w drugim terminie wygaśnięcia w ramach cyklu kwartalnego po terminie, o którym mowa 

w pkt 1): 250 sztuk, 
4) seria wygasająca w trzecim terminie wygaśnięcia w ramach cyklu kwartalnego po terminie, o którym mowa 

w pkt 1): 250 sztuk, 
5) seria wygasająca w innym miesiącu niż marzec, czerwiec, wrzesień lub grudzień: 50 sztuk (odrębny limit dla 

każdej serii). 
f) kontrakty terminowe na stawki referencyjne WIBOR:  

1) 1) WIBOR 1M – 50 sztuk łącznie dla wszystkich serii, 
2) 2) WIBOR 3M – 50 sztuk łącznie dla wszystkich serii, 
3) 3) WIBOR 6M – 50 sztuk łącznie dla wszystkich serii. 

 
1.4 Limit otwartych pozycji krótkich w jednostkach indeksowych na indeks WIG20 na rachunku Klienta w wysokości 2 000 sztuk. 
1.5 Limit otwartych pozycji długich w opcjach na rachunku Klienta – bez ograniczeń pod warunkiem łącznego spełnienia 

wymagań określonych w ppkt a) i w ppkt b): 
a) nie wykorzystywania pozycji długich w opcjach na pokrycie depozytu zabezpieczającego pozycje  

w kontraktach terminowych i,  
b) złożenie wniosku do Domu Maklerskiego BOŚ S.A. o ustanowienie limitu pozycji długich w opcjach – bez 

ograniczeń. Wniosek, o którym mowa w  zadaniu poprzednim może zostać złożony osobiście, telefonicznie lub za 
pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez Dom Maklerski BOŚ S.A., 

c) w przypadku nie spełnienia łącznie warunków o których mowa w ppkt a) i b) limit pozycji długich w opcjach ustala 
się w wysokości 200 sztuk.  

1.6 Na wniosek Klienta Dom Maklerski BOŚ S.A. może zastosować wyższe wartości limitów niż określone w pkt. 1.3 - 1.5 lit.c) 
powyżej. Wniosek o podwyższenie ww. limitów może zostać złożony przez Klienta osobiście, telefonicznie lub za 
pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez Dom Maklerski BOŚ S.A. Dom Maklerski BOŚ S.A. może uzależnić 
decyzję o podwyższeniu limitów od ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia przez Klienta w tym rozumianego jako 
zobowiązanie Klienta do przestrzegania przez Klienta struktury portfela określonej przez Dom Maklerski Banku Ochrony 
Środowiska S.A.. 

1.7  Niezależnie od postanowień zawartych w pkt 1.1 – 1.6 liczba otwartych na rachunku Klienta pozycji w instrumentach pochodnych 
nie może przekraczać poziomu koncentracji określonego na podstawie Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) 
KDPW_ CCP S.A. 
 
1.8 Maksymalną wielkość wolumenu pojedynczego zlecenia: 
 
 

Grupa notowań Wolumen zlecenia 

Seria kontraktów terminowych na indeks WIG20 o najbliższym terminie wygaśnięcia w stosunku do 
daty bieżącej 

 
 
500 sztuk 

Seria kontraktów terminowych na indeks WIG20 wygasająca w pierwszym terminie wygaśnięcia po 
najbliższym terminie wygaśnięcia 

500 sztuk 

Seria kontraktów terminowych na indeks WIG20 wygasająca w drugim i trzecim terminie 
wygaśnięcia po najbliższym terminie wygaśnięcia 50 sztuk 

 
Kontrakty terminowe na indeks MWIG40 

 
50 sztuk 

 
Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe 

 
50 sztuk 

 
Kontrakty terminowe na kursy akcji 

 
100 sztuk 

Kontrakty terminowe na kursy walut: 
1) serie wygasające w najbliższym i w pierwszym po najbliższym terminie wygaśnięcia w ramach 
cyklu kwartalnego obejmującego miesiące: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień, 
2) serie wygasające w innych terminach niż terminy, o których mowa w pkt 1) 

 
1000 sztuk 
 
 500  sztuk 

 
Kontrakty terminowe na stawki referencyjne WIBOR: 

 
50 sztuk 
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Kontrakty opcyjne na indeks WIG20 100  sztuk 

 
W uzasadnionych przypadkach lub na wniosek Klienta, Dom Maklerski BOŚ S.A. może zastosować inne wartości niż określone w 
tabeli powyżej. 
Zlecenia o wolumenie przekraczającym maksymalny wolumen mogą być odrzucane przez Dom Maklerski BOŚ S.A. 
 

2. Maksymalne odchylenie limitu zlecenia od ostatniego kursu zamknięcia: 
 

Grupa notowań Odchylenie od kursu zamknięcia 

Kontrakty terminowe na indeksy 10 % 

Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe 3 % 

Kontrakty terminowe na kursy akcji 15% 

Kontrakty terminowe na kursy walut 10 % 

Kontrakty terminowe na stawki referencyjne WIBOR 1 % 

 
Zlecenia o odchyleniu limitu przekraczającym odchylenie maksymalne mogą być odrzucane przez Dom Maklerski BOŚ S.A. 
 

3. Maksymalną wartość pojedynczego zlecenia: 
 

Grupa notowań Wartość zlecenia 

Warranty opcyjne na akcje spółek 200.000 zł 

 
W uzasadnionych przypadkach lub na wniosek Klienta, Dom Maklerski BOŚ S.A. może zastosować inne wartości niż określone w 
tabeli powyżej. 
 
Zlecenia o wartości przekraczającej maksymalną wartość zlecenia mogą być odrzucane przez Dom Maklerski BOŚ S.A. 
 
Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia  3 stycznia 2017 roku.  
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 stycznia 2018 roku.  
 
 
Zarządzenie nr 2 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 29 grudnia 2017 roku 
Dom Maklerski BOŚ S.A. zobowiązany przepisami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej GPW S.A.), regulującymi 
zasady obrotu na rynkach prowadzonych lub organizowanych przez GPW S.A. [§ 14 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu 
Giełdowego w systemie UTP postanawia, że zlecenia przekraczające określone dla danego instrumentu finansowego maksymalną 
wartość zlecenia, maksymalny wolumen zlecenia, maksymalną wartość dla limitu ceny  
w zleceniu maklerskim przed ich przekazaniem na rynek podlegają dodatkowej weryfikacji i wymagają akceptacji maklera 
nadzorującego sesję giełdową w Domu Maklerskim BOŚ S.A. w danym dniu. Do momentu sprawdzenia parametrów zlecenia/-ń, 
zlecenie/-a nie będzie/będą przekazywane na rynek, z zastrzeżeniem pkt 4 oraz pkt 5 oraz pkt 6. 
1. Maksymalna wartość zlecenia maklerskiego niewymagająca potwierdzenia 

1.1. Kontrakty terminowe na indeksy giełdowe: 50.000.000 zł; 
1.2 Kontrakty terminowe na stawki referencyjne WIBOR: 250.000.000 zł; 
1.3 Kontrakty terminowe na krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe obligacje skarbowe: 75.000.000 zł; 
1.4 Kontrakty terminowe na kursy walut: 50.000.000 zł; 
1.5 Kontrakty terminowe na kursy akcji: 50.000.000 zł; 
1.6 Opcje na indeksy giełdowe: 50.000.000 zł. 

 
2. Maksymalne wartości dla limitów cen w zleceniu maklerskim 

2.1 Kontrakty terminowe na indeksy giełdowe: równe statycznym ograniczeniom wahań kursów dla danego instrumentu; 
2.2 Kontrakty terminowe na stawki referencyjne WIBOR: równe statycznym ograniczeniom wahań kursów dla danego 

instrumentu; 
2.3 Kontrakty terminowe na krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe obligacje skarbowe: równe statycznym 

ograniczeniom wahań kursów dla danego instrumentu; 
2.4 Kontrakty terminowe na kursy walut: równe statycznym ograniczeniom wahań kursów dla danego instrumentu; 
2.5 Kontrakty terminowe na kursy akcji: równe statycznym ograniczeniom wahań kursów dla danego instrumentu; 
2.6 Opcje na indeksy giełdowe: równe statycznym ograniczeniom wahań kursów dla danego instrumentu. 

 
3. Maksymalny wolumen zlecenia maklerskiego niewymagający potwierdzenia 

3.1. Kontrakty terminowe na indeksy giełdowe:  
3.1.1. Kontrakty terminowe na indeks WIG20; 

3.1.1.1. Seria wygasająca w pierwszym i drugim terminie w ramach cyklu kwartalnego: 300 sztuk; 
3.1.1.2. Pozostałe serie: 50 sztuk; 

3.1.2. Kontrakty terminowe na indeks mWIG40: 50 sztuk; 
3.2. Kontrakty terminowe na stawki referencyjne WIBOR: 50 sztuk; 
3.3. Kontrakty terminowe na krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe obligacje skarbowe: 50 sztuk; 
3.4. Kontrakty terminowe na kursy walut:  

3.4.1. Seria wygasająca w pierwszym i drugim terminie w ramach cyklu kwartalnego: 1000 sztuk; 
3.4.2. Pozostałe serie: 500 sztuk; 

3.5. Kontrakty terminowe na kursy akcji: 100 sztuk; 
3.6. Opcje na indeksy giełdowe: 100 sztuk. 

 
4. Dom Maklerski BOŚ będzie odrzucał zlecenia o wolumenie przekraczającym: 

4.1 Kontrakty terminowe na indeksy giełdowe: 500 sztuk; 
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4.2 Kontrakty terminowe na stawki referencyjne WIBOR: 500 sztuk;  
4.3 Kontrakty terminowe na krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe obligacje skarbowe : 500 sztuk; 
4.4 Kontrakty terminowe na kursy walut: 5.000 sztuk;  
4.5 Kontrakty terminowe na kursy akcji: 500 sztuk;  
4.6 Opcje na indeksy giełdowe: 500 sztuk.  

 
5. Niezależnie od postanowień pkt 2, zlecenia kupna z ceną poniżej statycznych ograniczeń wahań kursów oraz zlecenia sprzedaży 

z ceną powyżej statycznych ograniczeń wahań kursów podlegają weryfikacji przez Dom Maklerski BOŚ. Dom Maklerski BOŚ 
S.A. informuje Klienta, że kurs zlecenia znajduje się poza statycznymi ograniczeniami wahań kursów. Przed złożeniem zlecenia  
o którym mowa w zdaniu poprzednim Klient jest zobowiązany potwierdzić parametry tego zlecenia.   

 
6. Niezależnie od postanowień pkt 5, zlecenia kupna i sprzedaży złożone za pośrednictwem bossaMobile, bossaMobile+, 

bossaNOL3 wraz z bossaAPI oraz aplikacji wykorzystujących bossaAPI  z ceną poniżej lub powyżej statycznych ograniczeń 
wahań kursów będą odrzucane i nie będą obsługiwane. 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2018 roku. 
 
Zarządzenie nr 5 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 29 grudnia 2017 roku 
 
Działając zgodnie z postanowieniami § 34 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony 
Środowiska S.A. – rynek derywatów ustala się, że zlecenia typu cross oraz zlecenia z warunkiem wielkości ujawnianej, które nie 
spełniają określonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. warunku minimalnej wartości zlecenia, nie będą 
przez Dom Maklerski BOŚ S.A. przyjmowane. 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2018 roku. 
 
Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 19 czerwca 2015 roku  
Działając na podstawie § 31 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 
– rynek derywatów, Dom Maklerski BOŚ S.A. wymaga aby pozostałe po wykonaniu zamknięcia interwencyjnego pozycje w portfelu 
Klienta były zabezpieczone depozytem o wartości nie niższej niż wartość właściwego depozytu zabezpieczającego. Dom Maklerski 
BOŚ S.A. może uwzględnić zyski i straty powstałe w wyniku interwencyjnego zamknięcia pozycji.  
 
Odwołuje się Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 11 maja 2015 roku.  
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2015 roku. 
 

 

Zarządzenie nr 2 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 11 maja 2015 roku 

1. Działając na podstawie § 28 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony 

Środowiska S.A. – rynek derywatów ustala się, że: 

1) obowiązującą metodologią wyznaczania wstępnych depozytów zabezpieczających portfele Klientów jest wskazana w 

załączniku do Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP Metodologia SPAN,  

2) obowiązującą metodologią wyznaczania właściwych depozytów zabezpieczających portfele Klientów jest wskazana w 

załączniku do Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP Metodologia SPAN.  

2. Do wyznaczenia wartości depozytów zabezpieczających na podstawie Metodologii SPAN, Dom Maklerski BOŚ S.A. 

przyjmuje wartości poszczególnych parametrów modelu w wysokości określonej przez KDPW_CCP. 

3. Ustala się następujące wartości depozytów zabezpieczających:  

1) wstępny depozyt zabezpieczający w wysokości równej 100 % wartości właściwego depozytu zabezpieczającego 

określonego zgodnie z pkt 1 ppkt 1) i ppkt 2) niniejszego Zarządzenia, 

2) właściwy depozyt zabezpieczający w wysokości określonej na podstawie Metodologii SPAN zgodnie z pkt 1 ppkt 2) i 

pkt 2 niniejszego Zarządzenia.   

 

Uchyla się Zarządzenie nr 4 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 30 kwietnia 2014 roku. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2015 roku. 

Zarządzenie nr 4 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 11 maja 2015 roku 

Działając na podstawie § 29 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 

– rynek derywatów ustala się, iż:  

1. straty powstałe w wyniku realizacji przez Klienta transakcji w trakcie bieżącej sesji giełdowej są uwzględniane przy 

obliczaniu wymaganej wartości depozytu zabezpieczającego,  

2. zyski powstałe w wyniku realizacji przez Klienta transakcji w trakcie bieżącej sesji giełdowej są uwzględniane przy obliczaniu 

wymaganej wartości depozytu zabezpieczającego.  

 

Odwołuje się Zarządzenie nr 7 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 29 czerwca 2011 roku. 

 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2015 roku. 

 
 
Zarządzenie nr 4 Dyrektora Domu Maklerskim BOŚ S.A. z dnia 25 września 2014 roku 
Działając zgodnie z § 27 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – 
rynek derywatów ustala się następujące godziny przyjmowania zleceń kupna i sprzedaży derywatów, ich anulacji oraz modyfikacji: 
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1) zlecenia składane w centrali Domu Maklerskim BOŚ S.A.: w godzinach pracy Domu Maklerskiego BOŚ S.A. we wszystkie 

dni sesyjne, 

2) zlecenia składane w poszczególnych oddziałach Domu Maklerskiego BOŚ S.A.: zgodnie z godzinami pracy oddziałów we 

wszystkie dni sesyjne, 

3) zlecenia składane telefonicznie w centrali Domu Maklerskiego BOŚ S.A.: w godzinach od 8:00 do 18:00 we wszystkie dni 

sesyjne,  

4) zlecenia składane telefonicznie w poszczególnych oddziałach Domu Maklerskim BOŚ S.A.: zgodnie z godzinami pracy 

oddziałów, we wszystkie dni sesyjne, 

5) zlecenia składane za pomocą oprogramowania wskazanego przez Dom Maklerski BOŚ S.A. całodobowo we wszystkie dni 

tygodnia z wyjątkiem przerw konserwacyjnych i rozliczeniowych, 

6) zlecenia złożone 5 minut (lub później) przed zakończeniem/ rozpoczęciem danej fazy sesji GPW i BondSpot przyjmowane 

są warunkowo, bez gwarancji przekazania ich na rynek w trakcie trwania danej fazy sesji. 

Traci moc Zarządzenie nr 2 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 29 lutego 2012 roku. 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 06 października 2014 roku. 
 

 

Zarządzenie nr 2 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku 

Działając na podstawie § 56e ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska 

S.A. – rynek derywatów (dalej Regulamin), Dom Maklerski BOŚ S.A. informuje, iż z dniem 10 lutego 2014 roku przystąpił z dniem do 

przekazywania upoważnień dla KDPW_CCP do raportowania transakcji Klientów będących kontrahentami finansowymi i 

kontrahentami niefinansowymi (dalej Podmiot Zobowiązany), którzy złożyli dyspozycję zgodnie z § 56e ust. 2 Regulaminu.  

W przypadku złożenia przez Podmiot Zobowiązany upoważnienia, o którym mowa w zdaniu powyżej po dniu 10 lutego 2014 roku 

Dom Maklerski BOŚ S.A. informuje, iż przekaże upoważnienie do raportowania transakcji KDPW_CCP najpóźniej w terminie czterech 

dni roboczych od prawidłowego złożenia dyspozycji stanowiącej upoważnienie Domu Maklerskiego BOŚ S.A. do upoważnienia 

KDPW_CCP. 

Ponadto Dom Maklerski BOŚ S.A. informuje, iż w przypadku złożenia przez Podmiot Zobowiązany upoważnienia dla Domu 

Maklerskiego BOŚ S.A. do upoważnienia KDPW_CCP do raportowania transakcji po dniu 10 lutego 2014 r. lub nie złożeniu ww. 

upoważnienia, transakcje zawarte przez Podmiot Zobowiązany pomiędzy dniem 12 lutego 2014 roku a dniem rozpoczęcia 

raportowania przez KDPW_CCP na podstawie upoważnienia oraz wszelkie zmiany tych transakcji i ich rozwiązanie Podmiot 

Zobowiązany jest obowiązany zaraportować we własnym zakresie nie później niż w Dniu Roboczym następującym po zawarciu, 

zmianie lub rozwiązaniu transakcji.   

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 lutego 2014 roku. 

 

 

 

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 21 sierpnia 2013 roku 

W przypadku złożenia przez Klienta zlecenia skutkującego rozpoczęciem równoważenia lub brakiem równoważenia z jednoczesnym 
odrzuceniem niezrealizowanej części zlecenia, w rozumieniu Szczegółowych zasad obrotu giełdowego w systemie UTP, Dom 
Maklerski BOŚ S.A. informuje, że będzie potwierdzał każdorazowo zamiar realizacji niezrealizowanej części zlecenia zgodnie z § 67 
ust. 2 oraz § 69 ust. 2 Szczegółowych zasad obrotu giełdowego w systemie UTP (potwierdzenie zamiaru realizacji odrzuconej części 
zlecenia). Powyższe nie dotyczy przypadku, w którym rozpoczęcie równoważenia lub brak równoważenia z jednoczesnym 
odrzuceniem niezrealizowanej części zlecenia nastąpiło w wyniku modyfikacji złożonego zlecenia. 
 

Traci moc Zarządzenie nr 1 Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 12 kwietnia 2013 roku. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2013 roku. 

 

 

Zarządzenie nr 6 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A z dnia 27 maja 2013 roku 

Działając zgodnie z postanowieniami § 34 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony 

Środowiska S.A. - rynek derywatów, ustala się, że będą przyjmowane od Klientów i przekazywane na Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) zlecenia spełniające poniższe wymagania pod warunkiem, że obowiązujące na GPW regulacje 

dopuszczają ich przyjmowanie:  

 

1. Określenie limitu realizacji zlecenia:  

1) zlecenia z określonym (kwotowo) limitem realizacji,  

2) zlecenia ze zmiennym limitem realizacji (PEG), z tym zastrzeżeniem, że zlecenia których przedmiotem są opcje, warranty 

i jednostki indeksowe muszą zwierać w przypadku zleceń kupna górny limit realizacji oraz w przypadku zleceń sprzedaży 

dolny limit realizacji,  

3) zlecenia bez określonego (kwotowo) limitu realizacji (PKC, PCR), z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zleceń, których 

przedmiotem są opcje zlecenia bez określonego limitu realizacji (PKC, PCR) nie będą przyjmowane.  

2. Zlecenia mogą zawierać dodatkowe warunki wykonania: 

1. minimalna wielkość wykonania, 

2. limit aktywacji, 
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3. wielkość ujawniana, 

4. górny lub dolny limit realizacji zlecenia PEG. 

 

3. Zlecenia mogą zawierać oznaczenia terminu ważności:  

1) do końca sesji giełdowej, 

2) do określonego czasu, z zastrzeżeniem, że czas ważności zlecenia złożonego za pośrednictwem oprogramowania 

wskazanego przez Dom Maklerski BOŚ S.A. podaje się z dokładnością do jednej minuty, 

3) na najbliższy fixing, 

4) na zamknięcie, 

5) ważne do pierwszego wykonania, tzn. zlecenie jest ważne do momentu zawarcia pierwszej transakcji (lub pierwszych 

transakcji, jeśli zlecenie jest realizowane jednocześnie w kilku transakcjach), przy czym niezrealizowana część 

zlecenia traci ważność, 

6) ważne do zawarcia pierwszej transakcji (lub pierwszych transakcji, jeśli zlecenie jest realizowane jednocześnie w kilku 

transakcjach), przy czym zlecenie musi być zrealizowane w całości albo nie zostać zrealizowane w ogóle, 

Niezależnie od postanowień zawartych w pkt 1 – 6 termin ważności zlecenia nie może przekraczać terminu najbliższej sesji giełdowej 

na GPW. 

 

W uzasadnionych przypadkach Dom Maklerski BOŚ S.A. może przyjąć i przekazać na GPW zlecenie Klienta z terminem ważności 

przekraczającym termin najbliższej sesji GPW. 

 

Stosowanie i łączenie dodatkowych warunków wykonania lub oznaczenia ważności musi być zgodne ze Szczegółowymi Zasadami 

Obrotu Giełdowego. 

 

Odwołuje się Zarządzenie nr 8 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 10 kwietnia 2013 roku. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 maja  2013 roku. 

 

 

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 20 września 2012 roku 

1. Działając na podstawie § 28 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska 

S.A. – rynek derywatów, postanawia się, że z dniem 31 grudnia 2012 roku instrumenty finansowe nie będą przez Dom Maklerski 

BOŚ S.A. przyjmowane na poczet depozytów zabezpieczających pozycje w derywatach. 

2. Klienci posiadający pozycje w derywatach zabezpieczone depozytem wniesionym w instrumentach finansowych zobowiązani są 

do dnia 31 grudnia 2012 roku do zamknięcia pozycji, których zabezpieczenie stanowi depozyt w formie instrumentów 

finansowych lub do zastąpienia depozytu wniesionego w instrumentach finansowych depozytem w formie pieniężnej.  

3. Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 01 grudnia 2011 roku.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 września 2012 roku. 

 

 

Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 29 lutego 2012 roku 

Działając zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 2 lit. a) Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony 

Środowiska S.A. – rynek derywatów ustala się minimalną początkową wartość środków wymaganą dla zawarcia Umowy wykonywania 

zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym w wysokości 1000 zł. 

Powyższa kwota nie jest wymagana, jeżeli Klient posiada aktywa ww. wysokości na innych rachunkach prowadzonych przez Dom 

Maklerski BOŚ S.A. Minimalna początkowa wartość środków wymagana dla zawarcia ww. Umowy w oddziałach Domu Maklerskiego 

BOŚ S.A. może zostać ustalona odrębnie przez Dyrektora Oddziału. 

 

Traci moc Zarządzenie nr 2 Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 29 września 2006 roku. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 marca 2012 roku. 

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 11 sierpnia 2011 roku 

1. Działając zgodnie z postanowieniami § 28 ust. 6 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku 

Ochrony Środowiska S.A. – rynek derywatów, w przypadku, gdy wartość wymaganego depozytu spadnie poniżej wymaganej 

wielkości Dom Maklerski BOŚ S.A. wymaga uzupełnienia depozytu zabezpieczającego do poziomu nie niższego niż wartość 

właściwego depozytu zabezpieczającego.  

2. Działając zgodnie z postanowieniami § 28 ust. 8 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku 

Środowiska S.A. – rynek derywatów, ustala się następujące zasady składania wniosków o późniejsze uzupełnienie depozytu: 

1) Wniosek może być złożony osobiście lub telefonicznie lub za pomocą oprogramowania wskazanego przez Dom Maklerski 

BOŚ S.A.,  

2) Dom Maklerski BOŚ S.A. może uzależnić akceptację wniosku Klienta od złożenia przez Klienta lub wystawienia przez Dom 

Maklerski BOŚ S.A. na rachunku Klienta, odpowiedniego zlecenia (stop limit, stop loss), którego realizacja w pełni 

zabezpieczy zobowiązania Klienta wobec Domu Maklerskiego BOŚ S.A., 

3) W przypadku nie uzupełnienia depozytu w ustalonym terminie, Dom Maklerski BOŚ S.A. zamyka pozycje Klienta. 

3. Odwołuje się Zarządzenie nr 2 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 18 lutego 2008 roku. 

 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 sierpnia 2011 roku 
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Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 czerwca 2010 roku. 

Zarządzenia Dyrektora Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. obowiązujące na dzień 17 czerwca 2010 roku, 

odnoszące się do Umowy świadczenia usług brokerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu 

derywatami oraz Regulaminu świadczenia usług brokerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – rynek 

derywatów, od dnia 17.06.2010 r. mają zastosowanie do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie 

zorganizowanym oraz Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska – rynek 

derywatów. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17czerwca 2010 roku 
 

 

Zarządzenie nr 1 Dyrektora DM BOŚ SA z dnia 29 września 2006 roku. 

Odwołuje się wszystkie Zarządzenia Dyrektora DM BOŚ S.A. wydane przed 29 września 2006 r. dotyczące obrotu prawami 

pochodnymi i prawami majątkowymi. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 października 2006 r.  

 

 

Zarządzenie nr 8 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ SA z dnia 29 września 2006 roku. 

Działając zgodnie z postanowieniami §105 Regulaminu świadczenia usług brokerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony SA 

ustala się następujące wymogi dotyczące zleceń DDM przyjmowanych do realizacji przez DM BOŚ SA:  

1. Minimalna wartość zlecenia - 200.000 PLN z zastrzeżeniem pkt.2. W przypadku zleceń, których pokrycie jest uzależnione od 

posiadania depozytu zabezpieczającego przez wartość zlecenia rozumie się wartość depozytu zabezpieczającego. 

2. DM w uzasadnionych przypadkach może przyjąć zlecenie DDM o wartości mniejszej niż wymienione w pkt. 1. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 października 2006 roku. 
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