
Wyciąg z zarządzeń Dyrektora DM BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 listopada 2015 roku 

(Rynek Instrumentów Finansowych TGE S.A.) 

 

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 23 października 2015 roku 

 

Działając zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 2 pkt 29 Regulaminu świadczenia usług maklerskich 

przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu instrumentami finansowymi 

na Towarowej Giełdzie Energii S.A. wskazuje się następujący Punkt Obsługi Klienta Domu 

Maklerskiego BOŚ S.A., w którym odbywa się obsługa Klientów w zakresie świadczenia usług 

maklerskich w zakresie obrotu na Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A.: 

 

Punkt Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BOŚ S.A. w Katowicach, 

ul. Kościuszki 43 

40-048 Katowice 

Wydział Usług Brokerskich na Rynkach Energii.  

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 października 2015 roku. 

 

 

Zarządzenie nr 2 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 23 października 2015 roku 

 

Działając zgodnie z postanowieniami § 27 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez 

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na 

Towarowej Giełdzie Energii S.A. ustala się następujący tryb i formę przekazywania do Domu 

Maklerskiego BOŚ S.A. numerów rachunków bankowych, na które Dom Maklerski BOŚ S.A. będzie 

dokonywał wypłat środków pieniężnych Klientów: 

1. zgłoszenie rachunków bankowych Klienta następuje na podstawie pisemnej dyspozycji 

definiowania rachunków bankowych, która zawarta jest w Umowie świadczenia usług 

maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu 

instrumentami finansowymi na Towarowej Giełdzie Energii S.A. i/lub stanowi załącznik do 

ww. Umowy; 

2. podpis Klienta na dyspozycji definiowania rachunków bankowych musi być zgodny ze 

wzorem podpisu Klienta złożonym w Umowę świadczenia usług maklerskich przez Dom 

Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na 

Towarowej Giełdzie Energii S.A.; 

3. dyspozycja definiowania rachunków bankowych może być dostarczona do Domu 

Maklerskiego BOŚ S.A. osobiście lub korespondencyjnie; 

4. liczba zgłoszonych przez Klienta rachunków bankowych nie może przekraczać trzech. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 października 2015 roku. 

 

 

Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 23 października 2015 roku 

 

Działając zgodnie z postanowieniami § 49 ust. 25 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez 

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na 

Towarowej Giełdzie Energii S.A. zawiesza się do odwołania usługę przyjmowania i realizacji zleceń 

„do dyspozycji maklera” (DDM). 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 października 2015 roku  

 

 

 

 



Zarządzenie nr 4 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 23 października 2015 roku 

 

Działając zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez 

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na 

Towarowej Giełdzie Energii S.A. (dalej „Regulamin”) ustala się następujące zasady wypłat i wpłat 

środków pieniężnych na rachunki pieniężne Klientów: 

1. wpłaty Klientów Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej DM) na rachunki 

pieniężne powinny być dokonywane na indywidualny rachunek bankowy Klienta w DM 

prowadzony przez Bank Ochrony Środowiska S.A. II O/Warszawa. Klient otrzymuje 

indywidualny numer rachunku bankowego z chwilą zawarcia Umowy świadczenia usług 

maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu 

instrumentami finansowymi na Towarowej Giełdzie Energii S.A. (dalej Umowa); 

2. wypłaty środków pieniężnych z rachunków pieniężnych Klientów DM realizowane są na 

podstawie dyspozycji przelewu na wskazany rachunek bankowy Klienta, w najbliższym 

możliwym terminie wynikającym z warunków realizowania tego rodzaju dyspozycji dla rachunku 

DM prowadzonego przez Bank Ochrony Środowiska S.A. II O/Warszawa, z zastrzeżeniem 

postanowień Regulaminu. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 października 2015 roku  

 

 

Zarządzenie nr 5 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 23 października 2015 roku 

 

1. Działając zgodnie z postanowieniami § 35 ust. 4 Regulaminu świadczenia usług maklerskich 

przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu instrumentami 

finansowymi na Towarowej Giełdzie Energii S.A. (dalej Regulamin) ustala się godziny 

przyjmowania zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych oraz ich modyfikacji i anulacji 

zgodnie z harmonogramem określonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. (dalej TGE) dla 

Rynku Instrumentów Finansowych (dalej: RIF) – udostępnionym na stronie internetowej TGE:  

http://tge.pl/pl/15/regulacje. 

2. Zlecenia mogą być składane drogą telefoniczną, faksową i za pośrednictwem oprogramowania 

wskazanego przez DM, według harmonogramu określonego przez TGE dla poszczególnych 

rynków, z zastrzeżeniem, że: 

 zlecenia złożone drogą telefoniczną i faksową w okresie 15 minut przed końcem 

przyjmowania zleceń przez TGE, przyjmowane są warunkowo, bez gwarancji przekazania ich 

na RIF, 

 zlecenia złożone za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM w okresie 5 

minut przed rozpoczęciem lub zakończeniem danej fazy notowań na TGE, przyjmowane są 

warunkowo bez gwarancji przekazania ich na RIF. 

3.  Zgodnie z postanowieniami § 42 ust. 3 Regulaminu: 

 zlecenia i dyspozycje telefoniczne przyjmowane są pod numerami telefonów: 

  +48 32 606 76 30 lub +48 32 606 76 36 

 zlecenia i dyspozycje faksowe przyjmowane są pod numerem faksu: +48 32 606 76 31 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 października 2015 roku 

 

Zarządzenie nr 7 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 23 października 2015 roku 

 

Działając zgodnie z postanowieniami § 54 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez 

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na 

Towarowej Giełdzie Energii S.A. ustala się wysokość depozytu zabezpieczającego na poziomie 

równym wysokości depozytu zabezpieczającego określonego przez Izbę Rozliczeniową Giełd 

Towarowych S.A.  

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 października 2015 roku 

 

 


