
Wyciąg z zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 20 stycznia 2017 roku 

(zarządzenia dotyczące obrotu zagranicznymi papierami wartościowymi) 
 

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 19 stycznia 2017 roku 

1. Działając zgodnie z postanowieniami § 41 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku 

Ochrony Środowiska S.A. – zagraniczny rynek kasowy (Regulamin) określa się następujące zasady ustalania bieżącego 

kursu wymiany walutowej: 

1) Dla zlecenia kupna zagranicznych papierów wartościowych notowanych w EUR, USD i GBP lub GBX (pensach) 

wartość zlecenia wyrażona w Walucie Bazowej innej niż waluta zagranicznego papieru wartościowego przeliczana 

jest po kursie ASK powiększonym o 2% dla zleceń z terminem ważności do końca sesji albo o 7% dla zleceń z 

terminem ważności dłuższym niż na jedną sesję, w celu zabezpieczenia rozliczenia transakcji z tytułu zmiany kursu 

walut,   

2) Dla zlecenia sprzedaży zagranicznych papierów wartościowych notowanych w EUR, USD i GBP lub GBX (pensach) 

wartość zlecenia wyrażona w Walucie Bazowej innej niż waluta zagranicznego papieru wartościowego przeliczana 

jest po kursie ASK pomniejszonym o 2% dla zleceń z terminem ważności do końca sesji albo o 7% dla zleceń z 

terminem ważności dłuższym niż na jedną sesję, w celu zabezpieczenia rozliczenia transakcji z tytułu zmiany kursu 

walut. 

3) Dla zleceń kupna i sprzedaży zagranicznych papierów wartościowych notowanych w EUR, USD i GBP lub GBX 

(pensach) wartość zlecenia wyrażona w Walucie Bazowej w której jest notowany zagraniczny papier wartościowy 

nie jest stosowany bieżący kurs wymiany 

Bieżący kurs wymiany walutowej przeliczany jest do Waluty Bazowej, w której składane jest zlecenie na podstawie 

notowań odpowiednich par walutowych pobieranych co 30 minut z platformy bossaFX. 

Bieżący kurs walutowy podawany jest z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, z wyjątkiem GBX (pensy), dla 

którego bieżący kurs walutowy podawany jest z dokładnością do sześciu miejsc po przecinku. 

2. Działając na podstawie § 52 ust. 2 Regulaminu niezależnie od postanowień pkt 1 niniejszego Zarządzenia ustala się, że w 

przypadku zleceń kupna składanych przez Klientów bez określonego limitu ceny (PKC) Dom Maklerski BOŚ S.A. będzie 

uwzględniał możliwość wzrostu kursu zagranicznego papieru wartościowego w stosunku do kursu zamknięcia z ostatniej 

sesji zgodnie z poniższą zasadą:  

+20 % dla zagranicznych papierów wartościowych notowanych na Rynkach zagranicznych. 

W uzasadnionych przypadkach Dom Maklerski BOŚ S.A. zastrzega sobie prawo zastosowania innych wartości niż 

wymienione powyżej. Decyzja w tym zakresie jest podejmowana przez maklera nadzorującego sesję giełdową w Domu 

Maklerskim BOŚ S.A. 

3. Działając zgodnie z postanowieniami § 41 ust. 3 i ust. 4 Regulaminu ustala się, że Zagranicznym depozytariuszem 

obsługującym Dom Maklerski BOŚ S.A. w zakresie realizacji zleceń wymiany walutowej jest KBC Securities NV z 

siedzibą w Havenlaan 12, B-1080 Bruksela. 

Kurs wymiany walutowej po jakiej została zawarta transakcja określana jest przez KBC Securities NV i przekazywany 

Domowi Maklerskiemu BOŚ S.A. w nocie transakcyjnej. Kurs wymiany walutowej zawiera również spread stanowiący 

koszt wymiany walutowej ponoszony przez Klienta na rzecz KBC Securities NV z tytułu wymiany walutowej. Dom 

Maklerski BOŚ S.A. nie dolicza dodatkowych kosztów z tytułu wymiany walutowej realizowanej za pośrednictwem KBC 

Securities NV. 

Kurs walutowy w nocie transakcyjnej otrzymanej przez Dom Maklerski BOŚ S.A. od KBC Securities NV określany jest z 

dokładnością do pięciu miejsc po przecinku. 

 

Traci moc Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 5 maja 2016 roku. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 stycznia 2017 roku. 

 

 

Zarządzenie nr 2 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 19 stycznia 2017 roku  

1. Działając zgodnie z postanowieniami § 40 ust. 4 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku 

Ochrony Środowiska S.A. – zagraniczny rynek kasowy (Regulamin) wprowadza się dla Klientów posiadających więcej niż 

jeden Rachunek Pieniężny w różnych walutach możliwość dokonywania wymiany walutowej między tymi Rachunkami. 

2. Działając zgodnie z postanowieniami § 41 ust. 3 i 4 Regulaminu Dom Maklerski BOŚ S.A. informuje, iż:  

a) Wymiana walutowa dokonywana jest u Zagranicznego depozytariusza, tj.: KBC Securities NV z siedzibą w 

Havenlaan 12, B-1080 Bruksela, 

b) Kurs wymiany ustalany jest u Zagranicznego depozytariusza, każdorazowo po złożeniu przez Klienta dyspozycji 

wymiany walutowej. Dom Maklerski BOŚ S.A. informuje Klienta telefonicznie o proponowanym kursie 

wymiany o terminie realizacji dyspozycji. Wymiana walutowa dokonywana jest po uprzednim zaakceptowaniu 

kursu wymiany i terminu realizacji dyspozycji przez Klienta. Potwierdzony z Klientem kurs wymiany środków 

pieniężnych Klienta zostanie przekazany Klientowi za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez Dom 



Maklerski BOŚ S.A. (w historii finansowej rachunku). Dom Maklerski BOŚ S.A. nie dolicza spreadu lub innych 

kosztów niż w wskazane w Tabeli opłat i prowizji do kursu wymiany. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 stycznia 2017 roku. 

 

Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 19 stycznia 2017 roku 

Działając zgodnie z postanowieniami § 31 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku 

Ochrony Środowiska S.A. – zagraniczny rynek kasowy Dyrektor Domu Maklerskiego BOŚ S.A. określa następujące inne niż 

złoty polski (PLN) Waluty Bazowe w jakich Dom Maklerski BOŚ S.A. prowadzi Rachunki Pieniężne:  

1) euro (EUR),  

2) dolar amerykański (USD),  

3) funt brytyjski (GBP). 

 

Rachunki Pieniężne we wszystkich Walutach Bazowych dostępne są dla Klienta bez konieczności składania odrębnej dyspozycji 

od 20 stycznia 2017 roku. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 stycznia 2017 roku. 
 

Zarządzenie nr 4 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 19 stycznia 2017 roku  
Działając zgodnie z postanowieniami § 38 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku 

Ochrony Środowiska S.A. – zagraniczny rynek kasowy, ustala się następujące zasady realizacji wpłat oraz wypłat z rachunku 

pieniężnego Klienta:  

1. Dla rachunków prowadzonych w centrali Domu Maklerskiego BOŚ S.A.:             

a) Wpłaty Klientów Domu Maklerskiego BOŚ S.A. na rachunki pieniężne w złotym polskim (PLN) powinny być 

dokonywane wyłącznie na rachunek Domu Maklerskiego BOŚ S.A. w Banku Ochrony Środowiska S.A. II 

O/Warszawa, na indywidualny numer rachunku bankowego do wpłat. Indywidualny numer rachunku bankowego 

do wpłat jest dostępny po zalogowaniu na rachunek klienta w zakładce [Dyspozycje -> Przelewy] lub na wydruku 

wyciągu. 

b) Wpłaty Klientów Domu Maklerskiego BOŚ S.A. na Rachunki Pieniężne prowadzone w innych Walutach 

Bazowych niż złoty polski powinny być dokonywane wyłącznie w formie przelewu na rachunki Domu 

Maklerskiego BOŚ S.A. prowadzone w Banku Ochrony Środowiska S.A., na następujące numery rachunków 

bankowych dla wpłat w poszczególnych walutach: 

USD – 74 1540 1157 2115 6610 4333 0057 

EUR -  47 1540 1157 2115 6610 4333 0058  

GBP – 60 1540 1157 2115 6610 4333 0018 

kod BIC/SWIFT BOŚ Banku : EBOSPLPWXXX 

c) Wpłaty i wypłaty (wyłącznie w PLN) za pośrednictwem V/Oddziału Operacyjnego Banku Ochrony Środowiska 

S.A. w Warszawie realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:30 – 17:00 z zastrzeżeniem 

postanowień – lit d-h. V/Oddział Operacyjny Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie nie realizuje wpłat 

i wypłat w innych walutach niż złoty polski. 

d) W celu dokonania wypłaty należy złożyć w Domu Maklerskim BOŚ S.A. odpowiednią dyspozycję wypłaty. 

e) Dyspozycje wypłat do wysokości 20 tys. PLN mogą być realizowane w dniu ich złożenia. 

f) Dyspozycje wypłat powyżej 20 tys. PLN mogą być zrealizowane nie wcześniej niż następnego Dnia Roboczego, 

po uprzednim zgłoszeniu (zamówienia środków) w Domu Maklerskim BOŚ S.A. Zamówienia środków należy 

dokonać nie później niż do godz. 11:00 dnia poprzedzającego wypłatę. 

g)  Dyspozycje wypłat powyżej 200 tys. PLN mogą być zrealizowane nie wcześniej niż dwa Dni Robocze po 

uprzednim zgłoszeniu (zamówienia środków) w Domu Maklerskim BOŚ S.A. Zamówienia środków należy 

dokonać nie później niż do godz. 15:00, dwa dni przed dniem wypłaty. 

h) Dyspozycja wypłaty powinna być złożona nie później niż 45 minut przed zamknięciem kasy. 

i) Dyspozycje przelewu środków pieniężnych z rachunków pieniężnych Klientów Domu Maklerskiego BOŚ S.A. 

w złotych polskich realizowane są w najbliższym możliwym terminie wynikającym z warunków realizowania 

tego rodzaju dyspozycji dla rachunku Domu Maklerskiego BOŚ S.A. prowadzonego przez Bank Ochrony 

Środowiska S.A. II Oddział w Warszawa. 

j) Dyspozycje przelewu środków pieniężnych z Rachunków Pieniężnych Klientów Domu Maklerskiego BOŚ S.A. 

w walutach EUR, USD, GBP realizowane są w najbliższym możliwym terminie wynikającym z warunków 

realizowania tego rodzaju dyspozycji dla rachunków Domu Maklerskiego BOŚ S.A. prowadzonych przez Bank 

Ochrony Środowiska S.A. nie dłuższym niż cztery Dni Robocze. 

2. Dla rachunków prowadzonych przez Oddziały Domu Maklerskiego BOŚ S.A.: 

a) Wszelkie wpłaty (w PLN) Klientów Domu Maklerskiego BOŚ S.A. na Rachunki Pieniężne, powinny być 

dokonywane na rachunki Domu Maklerskiego BOŚ S.A. wskazane na tablicy ogłoszeń w oddziale Domu 

Maklerskiego BOŚ S.A., 

b) Wpłaty Klientów Domu Maklerskiego BOŚ S.A. na Rachunki Pieniężne prowadzone w innych Walutach 

Bazowych niż złoty polski powinny być dokonywane wyłącznie w formie przelewu na rachunki Domu 

Maklerskiego BOŚ S.A. prowadzone w Banku Ochrony Środowiska S.A., na następujące numery rachunków 

bankowych dla wpłat w poszczególnych walutach: 



USD – 74 1540 1157 2115 6610 4333 0057 

EUR -  47 1540 1157 2115 6610 4333 0058  

GBP – 60 1540 1157 2115 6610 4333 0018 

kod BIC/SWIFT BOŚ Banku : EBOSPLPWXXX 

c) Godziny wpłat i wypłat (w PLN) oraz szczegółowe zasady realizacji wypłat ustalane są przez Dyrektora Oddziału 

i podawane do publicznej wiadomości poprzez ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Oddziale Domu 

Maklerskiego BOŚ S.A w trybie Zarządzenia. 

d) Ustala się dzienny limit wypłat gotówkowych realizowanych w Oddziale Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z 

jednego rachunku pieniężnego. Wysokość ww. limitu ustala się na kwotę 30.000, - PLN (trzydzieści tysięcy 

złotych). 

e) W wypadku wypłaty w Oddziale Domu Maklerskiego BOŚ S.A. przekraczającej kwotę, o której mowa w lit. c, 

Klient zobowiązany jest złożyć na trzy Dni Robocze przed dniem realizacji wypłaty stosowną dyspozycję 

osobiście w Oddziale lub może też zgłosić dyspozycję wypłaty telefonicznie (Klient musi posiadać uprawnienia 

do składania dyspozycji telefonicznych). 

f) Dyspozycje przelewu środków pieniężnych z rachunków pieniężnych Klientów Domu Maklerskiego BOŚ S.A. 

w złotych polskich realizowane są w najbliższym możliwym terminie wynikającym z warunków realizowania 

tego rodzaju dyspozycji dla rachunku Domu Maklerskiego BOŚ S.A. prowadzonego przez Bank Ochrony 

Środowiska S.A. II Oddział w Warszawa. 

g) Dyspozycje przelewu środków pieniężnych z Rachunków Pieniężnych Klientów Domu Maklerskiego BOŚ S.A. 

w walutach EUR, USD, GBP realizowane są w najbliższym możliwym terminie wynikającym z warunków 

realizowania tego rodzaju dyspozycji dla rachunków Domu Maklerskiego BOŚ S.A. prowadzonych przez Bank 

Ochrony Środowiska S.A. nie dłuższym niż cztery Dni Robocze w przypadku określonym w § 37 ust. 2 

Regulaminu.  

3. Dla wszystkich rachunków:  

a) Dyspozycje przelewu wewnętrznego w PLN pomiędzy rachunkami Klienta prowadzonymi przez Dom Maklerski 

BOŚ S.A. realizowane są w dni robocze w godzinach 08:00-22:00. Dom Maklerski BOŚ S.A. może przyjąć 

dyspozycje po godzinie 22:00 z zastrzeżeniem, że nie bierze odpowiedzialności za ich realizację w tym samym 

dniu. 

b) Dyspozycje przelewu środków pieniężnych z rachunków pieniężnych Klientów Domu Maklerskiego BOŚ S.A. 

na rachunki bankowe Klientów (przelew zewnętrzny) realizowane są w najbliższym możliwym terminie 

wynikającym z warunków realizowania tego rodzaju dyspozycji dla rachunku Domu Maklerskiego BOŚ S.A. 

prowadzonego przez Bank Ochrony Środowiska S.A.  

 

Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 12 września 2016 roku. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 stycznia 2017 roku.  

 

 

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 22 września 2016 roku 

1. Z dniem 23 września 2016 roku wprowadza się nową „Instrukcję obsługi serwera zleceń Stock OnLine” (dalej „Instrukcja”).  

2. Aktualna wersja Instrukcji, obowiązująca od 23 września 2016 roku dostępna jest na stronie internetowej Domu 

Maklerskiego BOŚ S.A. http://bossa.pl/oferta/dokumenty/. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 września 2016 roku. 

 

 

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 26 lipca 2016 roku 

W związku z ograniczeniem zakresu usług świadczonych przez Brokera zagranicznego Domu Maklerskiego Banku Ochrony 

Środowiska S.A., działając zgodnie z postanowieniem § 3 ust. 6 lit. h Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom 

Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – zagraniczny rynek kasowy, Dom Maklerski BOŚ S.A. zawiesza z dniem 1 

września 2016 r. możliwość składania zleceń sprzedaży akcji notowanych na rynkach amerykańskich o wartości mniejszej niż 

0,01 USD (US Penny Stocks).  

Z dniem 1 września 2016 r. Klient będzie miał jedynie możliwość przeniesienie akcji, których wartość będzie mniejsza niż 0,01 

USD do innej firmy inwestycyjnej.  W przypadku pozostawienia akcji, o których mowa w zdaniu powyżej, na rachunku w Domu 

Maklerskim BOŚ S.A. będzie pobierana opłata w wysokości 72 zł miesięcznie za każdy papier wartościowy notowany w 

segmencie OTC Bulletin Board Market zapisany na rachunku Klienta, zgodnie z pkt 12a część II Opłaty Tabeli opłat i prowizji 

maklerskich Domu Maklerskiego BOŚ S.A. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2016 r. 

 

 

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 25 stycznia 2016 roku 

Działając zgodnie z postanowieniami § 70 ust. 5 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku 

Ochrony Środowiska S.A. – zagraniczny rynek kasowy, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. zawiesza do dnia 

31 grudnia 2016 r. opłatę za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych określoną w punkcie 12 Tabeli nr 2: 

Opłaty, Tabeli opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. - zagraniczny rynek kasowy. 



Niniejsze zarządzenie nie dotyczy opłaty o której mowa w pkt 12a Tabeli nr 2: Opłaty, Tabeli opłat i prowizji maklerskich Domu 

Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. - zagraniczny rynek kasowy. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 r. 

 

 

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 18 stycznia 2016 roku 

W związku z ograniczeniem  zakresu  usług świadczonych przez Brokera zagranicznego Domu Maklerskiego Banku Ochrony 

Środowiska S.A., działając zgodnie z postanowieniem § 3 ust. 6 lit. h Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom 

Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – zagraniczny rynek kasowy, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 

zawiesza możliwość składania zleceń zakupu akcji notowanych na rynkach amerykańskich o wartości mniejszej niż 0,10 USD 

(US Penny Stocks). 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 r. 

 

 

Zarządzenie nr 2 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 20 listopada 2015 roku 

Działając na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony 

Środowiska S.A. – zagraniczny rynek kasowy (Regulamin), ustala się: 

1. Rynki zagraniczne, do których Dom Maklerski BOŚ S.A. przekazuje lub w których wykonuje zlecenia oraz Rynki 

zagraniczne, z których zagraniczne papiery wartościowe mogą być przedmiotem zapisania na Rachunku 

zagranicznych papierów wartościowych Klienta to:  

Rynek zagraniczny Waluta, w której zawierana jest 

transakcja 

Termin rozliczenia transakcji 

NYSE USD T+3 

NYSE MKT USD T+3 

NASDAQ 

- z wyłączeniem OTC Bulletin Board 

USD T+3 

LONDON STOCK EXCHANGE GBX (pens), GBP lub EUR T+2 

DEUTSCHE BÖRSE FRANKFURT - 

Xetra 

EUR T+2 

 

1. Broker zagraniczny, z którym Dom Maklerski BOŚ S.A. współpracuje to KBC Securities NV z siedzibą w Havenlaan 12, 

B-1080 Bruksela; 

2. Zagraniczny depozytariusz, z którym Dom Maklerski BOŚ S.A. współpracuje to KBC Securities NV z siedzibą w 

Havenlaan 12, B-1080 Bruksela; 

3. Dom Maklerski BOŚ S.A. przekazuje zlecenie Klienta niezwłocznie do Brokera zagranicznego, jeśli tylko pozwalają na to: 

termin ważności zlecenia, godziny przyjmowania zleceń na danym Rynku zagranicznym, faza notowań oraz godziny 

przekazywania zleceń, określone w pkt 5.  

4. Dom Maklerski BOŚ S.A. przekazuje zlecenia oraz anulaty zleceń Klienta na zagraniczne papiery wartościowe w godzinach 

8:00 – 22:00 w dniach kiedy na danym Rynku zagranicznym odbywa się handel i jednocześnie w którym Dom Maklerski 

BOŚ S.A. prowadzi swoją działalność. 

5. Z uwagi na wprowadzone przez Brokera zagranicznego ograniczenie dotyczące świadczenia usług w ramach OTC Bulletin 

Board na Rynku zagranicznym NASDAQ, Dom Maklerski BOŚ S.A. zaprzestaje świadczenia usług w zakresie 

przedmiotowego systemu notowań. W związku z powyższym w odniesieniu do systemu notowań OTC Bulletin Board: 

a) od dnia 1 grudnia 2015 r. nie będą przekazywane i wykonywane przez Dom Maklerski BOŚ S.A. zlecenia kupna 

instrumentów finansowych, 

b) od dnia 1 marca 2016 r. nie będzie możliwe składanie zleceń sprzedaży instrumentów finansowych za pośrednictwem 

oprogramowania wskazanego przez Dom Maklerski BOŚ S.A., 

c) od dnia 1 marca 2016 r. możliwe będzie składanie zleceń sprzedaży instrumentów finansowych jedynie za 

pośrednictwem telefonu, co wiąże się z opłaceniem prowizji wskazanej w pkt 4 Tabeli nr 1: Prowizje, Tabeli opłat i 

prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. - zagraniczny rynek kasowy, 

d) Dom Maklerski BOŚ S.A. informuje, iż od dnia 1 marca 2016 r. zlecenia będą przekazywane i wykonywane jedynie 

pod warunkiem podjęcia się ich obsługi przez Brokera zagranicznego. 

Traci moc Zarządzenie nr 2 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 18 grudnia 2014 roku. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2015 roku. 

 

 

Zarządzenie nr 6 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 04 lutego 2015 roku 

Działając na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska 

S.A. – zagraniczny rynek kasowy (Regulamin), Dom Maklerski BOŚ S.A. informuje, że w związku z usługą świadczoną na 

zagranicznych papierach wartościowych pobierane są następujące opłaty dodatkowe z tytułu realizacji zleceń na poszczególnych 

Rynkach zagranicznych: 



1) w Wielkiej Brytanii w wysokości 0,5 % dla akcji spółek brytyjskich, ustalana od wartości transakcji kupna 

i pobierana najpóźniej w momencie rozliczenia transakcji kupna (tzw. opłata skarbowa – Stamp Duty),  

2) w Wielkiej Brytanii w wysokości 1 % dla akcji spółek irlandzkich, ustalana od wartości transakcji kupna i pobierana 

najpóźniej w momencie rozliczenia transakcji kupna (tzw. opłata skarbowa – Stamp Duty), 

3) w Wielkiej Brytanii w wysokości 1 GBP dla akcji od transakcji kupna i sprzedaży, gdy wartość transakcji przekracza 

10 000 GBP i pobierana najpóźniej w momencie rozliczenia odpowiednio transakcji kupna lub sprzedaży (tzw. opłata 

PTM levy), 

4) w USA w wysokości 0,00184 % ustalana od wartości transakcji sprzedaży i pobierana najpóźniej w momencie 

rozliczenia transakcji sprzedaży. Opłata jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. 

Traci moc Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 18 grudnia 2014 roku. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2015 roku. 

 

 

Zarządzenie nr 5 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 04 lutego 2015 roku 

Realizując obowiązek Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej „DM”) wynikający z art. 39 ust. 3 Ustawy 

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361) oraz działając na podstawie 

§ 69 ust. 10 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – zagraniczny 

rynek kasowy ustala się, że informacja podatkowa PIT-8C za poprzedni rok zostanie przekazana Klientom DM: 

1. drogą elektroniczną, w formie pliku PDF opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wydanym 

przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 września 

2001 r. o podpisie elektronicznym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.) - Klientom, którzy w Umowie 

wykonywania zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych papierów wartościowych oraz przyjmowania i 

przekazywania zleceń wskazali jako sposób odbioru korespondencji, odbiór za pośrednictwem oprogramowania 

wskazanego przez DM, 

2. listem poleconym - Klientom, którzy w Umowie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych papierów 

wartościowych oraz przyjmowania i przekazywania zleceń wskazali jako sposób odbioru korespondencji inny niż 

odbiór za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM. 

Na wniosek Klienta, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, złożony do 20 kwietnia roku następującego po roku, za który została 

sporządzona informacja podatkowa PIT-8C, powyższa informacja dodatkowo zostanie przekazana listem poleconym. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 05 lutego 2015 roku. 

 

 

Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 18 grudnia 2014 roku 

Działając na podstawie § 49 ust. 4 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony 

Środowiska S.A. – zagraniczny rynek kasowy ustala się maksymalna wartość zlecenia w wysokości 200 000 euro (słownie: 

dwieście tysięcy euro). 

Traci moc Zarządzenie nr 11 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 27 września 2013 roku 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2014 roku. 

 

 

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 10 lipca 2014 roku 

Działając na podstawie § 9 ust. 12 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony 

Środowiska S.A. – zagraniczny rynek kasowy, zawiesza się zawieranie Umów o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia 

zagranicznych papierów wartościowych oraz przyjmowania i przekazywania zleceń z Klientami lub potencjalnymi Klientami 

będącymi osobami fizycznymi powiązanymi ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, które w świetle regulacji prawa 

amerykańskiego posiadającego zasięg eksterytorialny, mogą być uznane za osoby posiadające status amerykańskiej osoby 

fizycznej (amerykańska osoba fizyczna).  

 

Traci moc Zarządzenie nr 4 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 27 września 2013 roku.  

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2014 roku. 

 

 

Zarządzenie nr 2 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 27 września 2013 roku 

Działając na podstawie § 5 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska 

S.A. – zagraniczny rynek kasowy, w związku z zawarciem Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych 

papierów wartościowych oraz przyjmowania i przekazywania zleceń, Klient zobowiązany jest zasilić swój Rachunek 

zagranicznych papierów wartościowych w Domu Maklerskim BOŚ S.A. środkami o wartości nie mniejszej niż 1.000 PLN w 

terminie 7 dni od podpisania ww. Umowy. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2013 roku. 



Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 27 września 2013 roku 

Działając na podstawie § 5 ust. 4 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska 

S.A. – zagraniczny rynek kasowy, ustala się, że Klient może posiadać maksymalnie jeden Rachunek zagranicznych papierów 

wartościowych prowadzony na podstawie Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych papierów 

wartościowych oraz przyjmowania i przekazywania zleceń. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2013 roku. 

 

 

Zarządzenie nr 7 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 27 września 2013 roku 

Działając na podstawie § 39 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony 

Środowiska S.A. – zagraniczny rynek kasowy, ustala się następujący tryb oraz formę przekazywania do Domu Maklerskiego 

BOŚ S.A. rachunków bankowych należących do Klienta, 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 o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych papierów 

wartościowych oraz przyjmowania i przekazywania zleceń lub stanowi załącznik do ww. Umowy, 

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

w Umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych papierów wartościowych oraz przyjmowania i 

przekazywania zleceń lub Umowie Ramowej, 

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 30 września 2013 roku. 

 

 

Zarządzenie nr 9 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 27 września 2013 roku 

Działając na podstawie § 42 ust. 12 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony 

Środowiska S.A. – zagraniczny rynek kasowy, ustala się że będą przyjmowane od Klientów i przekazywane na Rynki 

zagraniczne za pośrednictwem Brokera zagranicznego, zlecenia spełniające wymagania określone w niniejszym Zarządzeniu, 

pod warunkiem, że obowiązujące na Rynkach zagranicznych i u Brokera zagranicznego regulacje dopuszczają ich 

przyjmowanie:  

1. Określenie limitu realizacji zlecenia: 

1) zlecenia z określonym limitem realizacji,  

2) zlecenia bez określonego limitu realizacji (PKC). 

2. Zlecenia mogą zawierać dodatkowe warunki wykonania: 

1) limit aktywacji. 

3. Zlecenia mogą zawierać oznaczenia terminu ważności:  

1) do końca sesji giełdowej,  

2) do określonej daty. 

Niezależnie od postanowień zawartych w ppkt 1 –2 termin ważności zleceń bez określonego limitu realizacji (PKC) 

oraz zlecenia bez określonego limitu realizacji (PKC) z dodatkowym warunkiem zawierającym limit aktywacji nie 

może przekraczać terminu najbliższej sesji odpowiednio na wskazanym Rynku zagranicznym. 

4. Niezależnie od postanowień pkt 3 określa się następujące warunki dotyczące terminu ważności zlecenia: 

1) maksymalny termin ważności zlecenia określonego w niniejszym zarządzeniu nie może przekraczać daty ostatniej 

sesji giełdowej w danym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem ppkt 2), 

2) maksymalny termin ważności zlecenia nie może przekraczać 90 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia 

zlecenia, 

3) Dyrektor Domu Maklerskiego BOŚ S.A. może wyrazić zgodę na złożenie zlecenia z terminem innym niż 

określony w ppkt 1) lub w ppkt 2).  

Niezależnie od postanowień powyższych punktów wyłącza się możliwość składania zleceń z określonym limitem realizacji i 

dodatkowym warunkiem wykonania: limit aktywacji, przekazywanych na LSE – London Stock Exchange. 

Niezależnie od postanowień powyższych punktów w przypadku określenia limitu zlecenia powyżej 5% przy zleceniu kupna lub 

poniżej 5% przy zleceniu sprzedaży od kursu ostatniej transakcji Broker Zagraniczny w zależności od miejsca wykonania może 

odrzucić zlecenie traktując je jako zbyt agresywne w stosunku do bieżącej sytuacji rynkowej na wybranym Rynku zagranicznym. 

Zlecenie o wartości przekraczającej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) przed ich przekazaniem na Rynek zagraniczny 

podlegają dodatkowej weryfikacji i wymagają akceptacji maklera nadzorującego sesję giełdową w Domu Maklerskim BOŚ S.A. 

w danym dniu. Do momentu sprawdzenia parametrów zlecenia, zlecenie nie będzie przekazywane na rynek. 

Niezależnie od postanowień powyższych zawiesza się możliwość składania dyspozycji stanowiących odpowiedź na wezwanie 

lub wykonanie prawa poboru. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2013 roku. 



Zarządzenie nr 10 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 27 września 2013 roku 

Działając na podstawie § 49 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony 

Środowiska S.A. – zagraniczny rynek kasowy ustala się następujące godziny przyjmowania zleceń kupna lub sprzedaży 

zagranicznych papierów wartościowych oraz anulacji tych zleceń na Rynki zagraniczne, na których Dom Maklerski BOŚ S.A. 

realizuje zlecenia: 

1. Zlecenia składane telefonicznie przez Klientów obsługiwane są jedynie pod numerem tel. 801–104-104 lub 22 50-43-104 

od godz. 8:00 do godz. 22:00, we wszystkie dni sesyjne, 

2. Zlecenia składane za pomocą oprogramowania wskazanego przez Dom Maklerski BOŚ S.A. całodobowo we wszystkie dni 

tygodnia, z wyjątkiem przerw konserwacyjnych i rozliczeniowych,  

3. Zlecenia złożone piętnaście minut (lub później) przed rozpoczęciem lub zakończeniem danej fazy notowań na 

poszczególnych rynkach zagranicznych, przyjmowane są warunkowo, bez gwarancji przekazania ich na wskazany rynek. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2013 roku. 

Zarządzenie nr 12 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 27 września 2013 roku 

Działając na podstawie § 55 ust. 4 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony 

Środowiska S.A. – zagraniczny rynek kasowy, wyłącza się możliwość modyfikacji zleceń kupna i sprzedaży zagranicznych 

papierów wartościowych.  

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2013 roku. 

 

 


