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Instrukcja obsługi serwera zlece ń Stocks OnLine 

Informacja ogólna: 

• Serwer zleceń Stocks OnLine  jest aplikacją umożliwiającą Klientom Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska obsługę rachunku 
pieniężnego, rachunku papierów wartościowych oraz rachunku derywatów z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem sieci 
komputerowej Internet. 

• Serwer zleceń Stocks OnLine jak każdy system komputerowy jest z natury rzeczy podatny na awarie, zakłócenia funkcjonowania i 
opóźnienia. W związku z powyższym może zaistnieć sytuacja gdy Klient nie będzie miał możliwości lub będą występowały utrudnienia z 
korzystania z tego systemu w celu obsługi rachunku. W przypadku występowania wątpliwości związanych z obsługą systemu, Klient 
powinien skorzystać z telefonicznej lub osobistej obsługi oferowanej przez DM BOŚ. Numer telefonu oraz adresy oddziałów DM BOŚ 
podane są na stronie http://bossa.pl 

• Serwer zleceń jest chroniony protokołem szyfrującym. Dostęp do serwera zleceń możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanej 
strony WWW w sieci Internet pod adresem: https://www.bossa.pl 

• Nazwa „Klient” lub „Użytkownik” w niniejszej instrukcji używana jest zamiennie i określa się nią klienta DM BOŚ, który jednocześnie jest 
użytkownikiem serwera zleceń Stocks OnLine. 

• W celu rozpoczęcia obsługi rachunku z wykorzystaniem serwera zleceń, należy po podpisaniu właściwej umowy, otrzymaniu 
indywidualnego identyfikatora, PIN, PUK (niezbędnego w przypadku zablokowania rachunku) we właściwej kolejności wykonać poniższe 
czynności. 

Logowanie  

1. Połączyć się ze stroną do logowania serwera zleceń Stocks OnLine  pod adresem w sieci Internet: https://www.bossa.pl, wpisać w 
odpowiednich polach: Identyfikator, PIN oraz Token(tylko w przypadku gdy jest wykorzystywany jako zabezpieczenie dodatkowe), a 
następnie wybrać na ekranie przycisk [Zaloguj]. W przypadku podania złych danych - pojawi się komunikat „Błąd logowania do systemu 
transakcyjnego bossa.pl”, następnie należy wprowadzić prawidłowe dane i wybrać przycisk [Zaloguj ponownie].  

2. W polu [PIN]  należy bezbłędnie wpisać tajny kod dostępu. W miejscu wprowadzanych znaków wyświetlane są gwiazdki. Trzykrotne 
błędne wprowadzenie Identyfikatora  lub kodu PIN spowoduje zablokowanie konta, o czym użytkownik zostanie poinformowany za 
pośrednictwem SMS lub e-mail (o ile wcześniej ustawił taką opcję dla swojego rachunku). Na stronie: https://www.bossa.pl użytkownik 
może wybrać link do odblokowania rachunku, a następnie złożyć dyspozycję odblokowania konta podając poprawnie swoje dane 
osobowe oraz PUK. Konto zostanie odblokowane przez administratora, jeżeli wszystkie dane zostaną wpisane poprawnie. 

3. Po zalogowaniu się do serwera zleceń Stocks OnLine  przedstawiane są do wiadomości użytkownika w formie komunikatów powitalnych 
teksty nowych zarządzeń i inne informacje wymagające oświadczenia Klienta o zapoznaniu się z ich treścią. Wciśnięcie klawisza 
potwierdzenia [Dalej] przy każdym z komunikatów jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z jego treścią. Komunikaty będą 
dostępne w menu [Obsługa konta > Centrum wiadomo ści > Archiwum komunikatów] . Po odczytaniu komunikatów, użytkownik 
przechodzi do pierwszej opcji głównego menu – [Portfel] .  

Menu główne  

Menu główne oraz boczne zakładki dostępne są z każdego miejsca w systemie transakcyjnym. Wybranie jednej z zakładek menu głównego 
spowoduje przejście do zestawu odpowiedniego podmenu. Boczne zakładki zawierają: kontakt czyli wysyłanie uwag do bossa.pl, wydruk bieżącej 
strony, mapę serwisu oraz pomoc dla bieżącej strony lub wybranej opcji w systemie transakcyjny. Na dole ekranu znajduje się pasek NA SKRÓTY , 
który pozwala na szybkie przemieszczenie się do najczęściej używanych opcji. Definiowanie zawartości paska NA SKRÓTY  odbywa się w menu 
[Obsługa konta > Mapa Serwisu]  (szybki dostęp za pomocą bocznej zakładki mapa serwisu).  

Portfel . Nie dotyczy rachunku forex. 

Menu [Portfel]  służy do przeglądania stanu portfela, historii operacji oraz statystyki portfela. Użytkownik może ustawić domyślny rodzaj wyciągu 
[Pokazuj wyciąg ...... jako domyślny], który będzie pokazywał się po wybraniu menu [Portfel] . Standardowo wyświetlany jest wyciąg [szczegółowy].  
W przypadku obsługi rachunku derywatów istnieją dwa rodzaje wyciągów: [kontrakty], [inne](Nie dotyczy rachunku forex). 

1. Wyci ąg.  

a. Wyci ąg umożliwia uzyskanie informacji o aktualnym stanie rachunku pieniężnego i rachunku papierów wartościowych. 
Użytkownik ma do wyboru 4 rodzaje wyciągu z różnymi stopniami szczegółowości. Wyciąg [bez papierów] przedstawia ogólny 
stan portfela bez uwzględnienia poszczególnych papierów, [uproszczony] daje możliwość przejrzenia portfela z podziałem na 
posiadane papiery, [szczegółowy] przedstawia najwięcej szczegółowych danych na temat stanu rachunku. [mój wyciąg] 
pozwala użytkownikowi zdefiniować własny wygląd wyciągu. W tym celu należy wybrać [mój wyciąg], następnie [mój wyciąg - 
ustawienia]. Po zaznaczeniu opcji, które użytkownik chce oglądać należy wcisnąć przycisk [Pokaż przykład]. Na ekranie 
wyświetli się przykład spersonalizowanego wyciągu.  Po wybraniu łącza [wróć do mój wyciąg - ustawienia] należy wcisnąć 
przycisk [Ustaw mój wyciąg] lub [Odznacz wszystko] w celu wprowadzenia poprawek. Po zatwierdzeniu, wybrany wyciąg 
będzie pokazywał się domyślnie po wejściu do menu [Wyciąg].  

b. Link [należności i zobowiązania] przenosi użytkownika do szczegółowej kalkulacji zobowiązań i należności z rozpisaniem na 4 
dni sesyjne. 

2. Pozycje , pozwalają użytkownikowi sprawdzić cenę zakupu, zysk/stratę na posiadanych papierach oraz wpływ pozycji na ogólną wartość 
portfela. 
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3. Statystyka umożliwia porównanie zmiany wartości papierów Klienta ze zmianą wartości wybranych odpowiedników (np. indeksów 
giełdowych). 

4. Historia zlece ń umożliwia sprawdzenie stanu dyspozycji/zleceń wg zadanych parametrów oraz anulowania dyspozycji/zleceń aktywnych. 
[Ikony] kalendarza pozwalają na określenie zakresu dat. Przycisk [Pobierz PW] pobiera listę papierów, na których były wykonywane 
transakcje w ramach określonego zakresu dat. Po wybraniu rodzaju pokazywanych dyspozycji/zleceń, zakresu dat ważności, papierów, 
rynku oraz sposobu ich segregowania należy nacisnąć przycisk [Wykonaj]. Dyspozycje/zlecenia aktywne można anulować przez 
kliknięcie łącza [anuluj] przy odpowiedniej dyspozycji/zleceniu. W przypadku realizacji dyspozycji/zlecenia istnieje możliwość przejrzenia 
szczegółów transakcji przez wybór odpowiedniej dyspozycji/zlecenia w kolumnie [zreal.]. 

5. Historia papierów  wyświetla szczegóły operacji na papierach wartościowych. [Ikony] kalendarza pozwalają na określenie zakresu dat. 
Przycisk [Pobierz PW] pobiera listę papierów, na których były wykonywane operacje w ramach określonego zakresu dat. Opcja [Wyświetl 
tylko podsumowanie] pozwala na wyświetlenie  jedynie podsumowania wykonanych operacji na papierach wartościowych bez historii 
transakcji. Opcja [Eksportuj do CSV] pozwala na export wykonanych operacji na papierach wartościowych do pliku CSV. Po wybraniu 
rodzaju pokazywanych operacji, papierów których dotyczą, zakresu dat oraz sposobu ich segregowania, ewentualnym zaznaczeniu opcji 
[Wyświetl tylko podsumowanie] lub [Eksportuj do CSV], należy  wcisnąć przycisk [Wykonaj]. Wybranie jednej z wyświetlanych transakcji 
w kolumnie [ilość] powoduje przejście do ekranu z jej szczegółami. 

6. Historia finansowa umożliwia przegląd przepływów pieniężnych na wybranym rachunku. [Ikony] kalendarza pozwalają na określenie 
zakresu dat. Opcja [Wyświetl tylko podsumowanie] pozwala na wyświetlenie jedynie podsumowania wykonanych operacji finansowych 
lub transakcji bez historii operacji. Opcja [Eksportuj do CSV] pozwala na export wykonanych operacji finansowych lub transakcji do pliku 
CSV. Wybranie rodzaju operacji, zakresu dat i sposobu ich segregowania oraz wciśnięcie przycisku [Wykonaj>] spowoduje wyświetlenie 
przez system odpowiednich operacji finansowych lub transakcji gotówkowych. Po kliknięciu przez użytkownika na transakcji w kolumnie 
tytuł operacji, zostaną przedstawione szczegóły dotyczące odpowiadającej jej dyspozycji. 

Zlecenia . Nie dotyczy rachunku forex. 

Menu [Zlecenia] służy do składania i zmian dyspozycji/zleceń złożonych przez użytkownika. Po wyborze powyższego menu na ekranie pojawi się 
formularz definicji dyspozycji/zleceń.  

Uwaga! Użytkownik ma obowiązek sprawdzenia statusu przekazanego zlecenia w menu [Wizjer]. Zmiana statusu zlecenia na „archiwalne” lub 
„odrzucone” oznacza, że zlecenie przestało być aktywne. W przypadku gdy zmiana statusu zlecenia na „archiwalne” lub „odrzucone” odbyła się 
wbrew intencji Użytkownika, powinien on bez zbędnej zwłoki poinformować o tym DM. W przeciwnym razie DM ma prawo odmówić uznania 
reklamacji związanej z powyższym zleceniem. Po złożeniu dyspozycji/zlecenia informacja o jego przekazaniu lub odrzuceniu pojawi się na ekranie 
pod postacią komunikatu: „Przyjęto zlecenie do realizacji.” – w przypadku zlecenia przekazanego poprawnie lub „Zlecenie zostało odrzucone” w 
przypadku zlecenia odrzuconego wraz z powodem odrzucenia: np.: „Nie można dopisać zlecenia z powodu: Wysokość zaliczki (110 PLN) 
przekracza ilość środków na rachunku: 6.53 PLN”. 

1. Ciągłe . Nie dotyczy rachunku derywatów oraz forex. Menu [Ciągłe] umożliwia składanie dyspozycji/zleceń kupna i/lub sprzedaży 
papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych na rynku notowań ciągłych. Ww. menu 
składa się z dwóch formularzy [składania zleceń pojedynczo](wyświetlany domyślnie) oraz [szybkiego składania zleceń]. 

a. [składanie zleceń pojedynczo] - Przy składaniu dyspozycji/zleceń kupna i/lub sprzedaży wykorzystując powyższy formularz 
dostępne są następujące opcje do wyboru: 

• Lista [Papier] umożliwia wybór papieru z listy wszystkich papierów lub z listy papierów według typu. (domyślnie 
pokazywana jest lista papierów posiadanych przez użytkownika lub w przypadku braku papierów, pełna lista). 

• Przycisk [Moje papiery] pozwala na zdefiniowanie przez użytkownika listy własnych papierów. 

• W przypadku gdy użytkownik posiada określone papiery na rachunku lub zdefiniowaną listę własnych papierów 
przycisk [Moje papiery] zostanie zamieniony na przycisk [Dodaj pozostałe PW], który pozwala na dodanie pełnej listy 
papierów. 

• [Typ] określa filtrowanie listy [Papierów] wg następujących warunków: Wszystkie, Akcje lub Certyfikaty. 

• Pole [Kurs] to kurs odniesienia dla papieru wyznaczany przez giełdę po sesji lub rano przed rozpoczęciem notowań. 

• Lista [K/S] określa rodzaj operacji: K – kupno, S – sprzedaż. 

• Lista [OTP] określa odroczoną płatność przy zleceniach kupna: N – bez OTP (domyślnie), T – z OTP 
(niezabezpieczona), P – z OTP (zabezpieczona, opcja P pojawia się tylko na rachunkach użytkowników, którzy 
podpisali umowę kredytową z bankiem). 

• W polu [ilość], należy wprowadzić ilość papierów będących przedmiotem dyspozycji/zlecenia. 

• W polu [limit], należy wprowadzić limit ceny zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych lub z listy poniżej wybrać 
inne określenie limitu PKC, PCR, PCRO. 

• W polach “data od” oraz “data do” należy wprowadzić odpowiednie daty ważności dyspozycji/zlecenia (pole “data do” 
jest aktywne tylko w przypadku wybrania z listy[ważne] opcji “do dnia”) oraz z listy [ważne] wybrać odpowiednie 
warunki: WiA - wykonaj i anuluj lub WuA - wykonaj lub anuluj. 

• [Ikony] kalendarza pozwalają na określenie zakresu dat pól [data od] i/lub [data do] bez potrzeby ręcznego 
wprowadzania. 

• W polach WUJ (wielkość ujawniana), LimAkt (limit aktywacji), WMin (minimalna wielkość wykonania) należy 
wprowadzić odpowiednie wartości, jeżeli zostały wybrane powyższe warunki.  
 
UWAGA !  System uniemożliwia wybranie niektórych kombinacji warunków i limitów zgodnie z SZOG(Szczegółowymi 
Zasadami Obrotu Giełdowego), jednak może przyjąć dyspozycję/zlecenie, która zostanie odrzucona przez system 
giełdowy ze względu na niezgodność z SZOG. 

• Za pomocą przycisku [Przelicz] można sprawdzić dodatkowe informacje dotyczące składanej dyspozycji/zlecenia. 
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• po wypełnieniu dyspozycji/zlecenia użytkownik może ją przenieść do [koszyka zleceń] poprzez naciśnięcie przycisku 
[Dodaj zlecenie do koszyka] lub przesłać bezpośrednio do systemu maklerskiego biura za pomocą przycisku [Złóż 
zlecenie bezpośrednio], 

b. [szybkie składanie zleceń] - Powyższy formularz stosowany jest do szybkiego przekazywania maks. 10 dyspozycji/zleceń 
kupna i/lub sprzedaży z następującymi opcjami: 

• Lista [Papier], przycisk [Moje papiery], przycisk [Dodaj pozostałe PW] – funkcjonalność identyczna tak jak w 
przypadku formularza [składanie zleceń pojedynczo]. 

• Wprowadzenie zleceń do formularza odbywa się poprzez wybór papieru z listy [Papier], a następnie poprzez 
skopiowanie go za pomocą przycisku [<] do poszczególnych „pól” w kolumnie „papier”. 

• Pozostałe opcje tj. pole [kurs], Lista [k/s], Lista [OTP], pole [ilość], pole [limit], pole [data od] i [data do], lista [ważne], 
przyciski [Dodaj zlecenie do koszyka] oraz [Złóż zlecenie bezpośrednio] – funkcjonalność identyczna tak jak w 
przypadku formularza [składanie zleceń pojedynczo], z wyłączeniem warunków zwartych w polach WUJ, LimAkt, 
WMin. 

2. Dwukrotne . Nie dotyczy rachunku derywatów oraz forex. Złożenie dyspozycji/zleceń kupna i/lub sprzedaży w menu [Dwukrotne] 
następuje na zasadach analogicznych jak przy [składanie zleceń pojedynczo] i/lub [szybkie składanie zleceń] w menu [Ciągłe]. 

3. Obligacje . Nie dotyczy rachunku derywatów oraz forex. Złożenie dyspozycji/zleceń kupna i/lub sprzedaży w menu [Obligacje] następuje 
na zasadach analogicznych jak przy [składanie zleceń pojedynczo] i/lub [szybkie składanie zleceń] w menu [Ciągłe].  
W powyższym formularzu oprócz w/w opcji posiada dodatkowe pola informacyjne: [Rynek]  - informacja o systemie notowań dla wybranej 
obligacji, [Nominał] – wyświetla wartość obligacji od której naliczane są odsetki, [Odsetki] – wartość niewypłaconych odsetek. 

4. Newconnect  Nie dotyczy rachunku derywatów oraz forex. Menu [Newconnect] umożliwia składanie dyspozycji/zleceń kupna i/lub 
sprzedaży papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu - Newconnect.. Złożenie 
dyspozycji/zleceń następuje na zasadach analogicznych jak przy [składanie zleceń pojedynczo] i/lub [szybkie składanie zleceń] w menu 
[Ciągłe]. Uwaga!  Zlecenia z odroczonym terminem płatności [OTP] są niedostępne na rynku newconnect. 
 

5. Catalyst . Nie dotyczy rachunku derywatów oraz forex. Menu [Catalyst] umożliwia składanie dyspozycji/zleceń kupna i/lub sprzedaży 
obligacji będących przedmiotem obrotu na rynku obligacji GPW – Catalyst. Złożenie dyspozycji/zleceń następuje na zasadach 
analogicznych jak przy [składanie zleceń pojedynczo] i/lub [szybkie składanie zleceń] w menu [Obligacje]. 

6. Kontrakty, Opcje . Nie dotyczy rachunku akcyjnego, akcyjnego IKE oraz forex. Wybór menu [Kontrakty] lub [Opcje] umożliwia składanie 
dyspozycji/zleceń kupna i/lub sprzedaży derywatów. Składanie dyspozycji/zleceń kupna i/lub sprzedaży w menu [Kontrakty] lub [Opcje] 
następuje na zasadach analogicznych jak przy [składanie zleceń pojedynczo] i/lub [szybkie składanie zleceń] w menu [Ciągłe].  
Uwaga !  Należności znajdujące się na rachunku derywatów po sprzedaży warrantów nie mogą być przelane na inny rachunek ani być 
wykorzystane do zabezpieczania pozycji w kontraktach terminowych. 

7. Koszyk zlece ń. Nie dotyczy rachunku forex. [Koszyk zleceń] umożliwia użytkownikowi przechowywanie złożonych wcześniej 
dyspozycji/zleceń. Po dodaniu dyspozycji/zleceń do koszyka system sprawdza jej warunki formalne (nie jest sprawdzane                    
pokrycie) i w razie błędów informuje o nich komunikatem w kolorze bordowym. 
Uwaga!  Dopiero wysłanie dyspozycji/zleceń z koszyka powoduje ich przekazanie do systemu maklerskiego i na rynek giełdowy. 
 
Dyspozycje/zlecenia z koszyka mogą być: usuwane (należy wcisnąć przycisk [usuń zaznaczone zlecenia] lub link [U] w kolumnie 
“USUŃ”), przekazywane do systemu maklerskiego (przycisk [złóż zaznaczone zlecenia]), modyfikowane (link [Z] w kolumnie “ZMIEŃ”). 
Ponadto istnieje możliwość zapisywania ich do pliku tekstowego. W tym celu należy po wejściu do menu [Koszyk Zleceń] wybrać link 
[Eksport koszyka zleceń do pliku tekstowego], a następnie podać ścieżkę do pliku, w którym koszyk zostanie zapisany. Wczytanie 
wcześniej przygotowanych dyspozycji/zleceń następuje przez wciśnięcie przycisku [Import] oraz podanie ścieżki do odpowiedniego pliku. 
Spowoduje to wykasowanie z koszyka dotychczasowych zleceń. W celu określenia formatu importowanych dyspozycji/zleceń, należy 
najpierw wyeksportować do pliku dyspozycje/zlecenia z koszyka i zapisać taki plik jako wzorcowy do konstruowania dyspozycji/zleceń. 
Użytkownik ma możliwość ustawienia koszyka tak aby pojawiał się  przy składaniu dyspozycji/zleceń - [pokazuj koszyk przy dodawaniu 
do niego nowych zleceń]. Dodatkowo koszyk pokazuje sumę wartości dyspozycji/zleceń przed i po prowizji, wartość należnej prowizji 
oraz procent wykorzystanych środków pod złożone dyspozycje/zlecenia. 

8. Anulaty zlece ń. Nie dotyczy rachunku forex. Menu [Anulaty zleceń] umożliwia wyświetlanie aktywnych dyspozycji/zleceń kupna( w tym 
OTP) i/lub sprzedaży, wybranych lub wszystkich papierów wartościowych(derywatów) na wszystkich lub wybranych rynkach, 
posegregowanych według zadanego warunku: daty, kierunku, nazwy lub rynku. Lista aktywnych zleceń wyświetli się po naciśnięciu 
przycisku [Odśwież].  

Modyfikacja dostępna jest na rachunku akcyjnym i kontraktowym dla posiadaczy pakietów: Zielony1, Zielony5, Zielony5+, ZielonyMAX. 
Aktywne zlecenie można zmodyfikować klikając na link [zmień]. Pojawi się wtedy prośba o potwierdzenie modyfikacji, a następnie 
potwierdzenie jej złożenia.  
Uwaga!  Dyspozycje/zlecenia złożone na następną sesję przed godziną 16:35 dnia poprzedzającego, mogą być zmieniane (anulowane i 
składane ponownie) dopiero następnego dnia, w którym odbywa się sesja po godzinie 8:00. Zatem, aby mieć możliwość dokonywania 
zmian w dyspozycjach/zleceniach między godziną 16:35 a 8:00 następnego dnia, w którym odbywa się sesja, należy składać 
dyspozycje/zlecenia po godzinie 16.35. 

9. Wizjer . Nie dotyczy rachunku forex. Okno [Wizjer] pokazuje informacje i statusy dyspozycji/zleceń na dzień bieżący. Dodatkowo za 
pośrednictwem [Wizjer’a] przekazywane są krótkie komunikaty dot. rachunków inwestycyjnych użytkowników. Użytkownik może 
zrezygnować z otwierania okna [Wizjer] wybierając pole [nie otwieraj wizjera automatycznie]. 
 
[WIZJER] składa się z dwóch części: 

a. Dyspozycje Klienta. W tej części pokazywane są dyspozycje użytkownika posortowane według rodzaju (dyspozycje/zlecenia 
aktywne, wykonane, archiwalne, odrzucone, inne). Istnieje możliwość złożenia anulacji aktywnych dyspozycji/zleceń przez 
wybranie linku [anuluj]. Istnieje możliwość złożenia modyfikacji aktywnych dyspozycji/zleceń przez wybranie linku [zmień]. 
Modyfikacja aktywnych zleceń dostępna jest na rachunku akcyjnym i kontraktowym dla posiadaczy pakietów: Zielony1, 
Zielony5,  Zielony5+, ZielonyMAX. Pojawi się wtedy prośba o potwierdzenie anulacji/modyfikacji, a następnie potwierdzenie jej 
złożenia. 
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b. Komunikaty. Komunikaty mogą dotyczyć zarówno złożonych dyspozycji, zdarzeń na rachunku oraz informacji z biura 
maklerskiego. Posortowane są według czasu pojawienia się na ekranie. 

Jeśli w oknie [Wizjer] pojawi się komunikat „Rachunek jest w trybie przeglądania” oznacza to, że trwa rozliczanie sesji i składanie 
dyspozycji/zleceń jest wyłączone. Komunikat „Rachunek jest aktywny” oznacza, że sesja została rozliczona i możliwość składania 
dyspozycji/zleceń została przywrócona. 

10. Zlecenia DDM+ . Nie dotyczy rachunku forex. Menu [Zlecenia DDM+] . Na podstawie złożonych dyspozycji/zleceń DDM+, DM ma prawo 
wystawić cząstkowe zlecenia brokerskie. Dyspozycje/zlecenia DDM+ należy traktować jako uzupełnienie Zleceń z Limitem Aktywacji, 
dlatego też polecamy w pierwszej kolejności wystawianie Zleceń z Limitem Aktywacji, czyli [limakt.] 

 
Uwaga!  Dyspozycje/zlecenia DDM+ są wystawiane na podstawie notowań przekazywanych przez GPW. W związku z możliwościami 
występowania opóźnień lub awarii oprogramowania, DM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub wykonanie z opóźnieniem 
dyspozycji DDM+. 
 
Uwaga!  W przypadku złożenia dyspozycji/zlecenia DDM+ kupna (sprzedaży) z "ceną uaktywnienia" niższą (wyższą) niż aktualny kurs, 
zlecenie takie zostanie natychmiast uaktywnione, ponieważ warunek w nim zawarty jest spełniony. 
 
Uwaga! Dyspozycje/zlecenia DDM+ (w przeciwieństwie do zleceń z limitem aktywacji) uaktywniają się tylko wtedy gdy zostaje zawarta 
transakcja po odpowiednim kursie, zatem jeżeli taka transakcja będzie miała miejsce np. podczas fixingu na zamknięcie zlecenie 
uaktywni się, ale może zostać niewykonane na dogrywce. 
 
Uwaga!   Dyspozycje/zlecenia DDM+ nie są zapisywane do koszyka zleceń. W [Wizjerze] pokazywane są jedynie zlecenia brokerskie 
wystawione na podstawie dyspozycji/zleceń DDM+. Anulowanie dyspozycji/zlecenia DDM+ spowoduje anulowanie wszystkich aktywnych 
zleceń cząstkowych wystawionych na jego podstawie. Anulowanie zlecenia cząstkowego spowoduje również anulowanie wszystkich 
aktywnych zleceń cząstkowych dotyczących tej samej dyspozycji/zlecenia DDM+. 
 
Uwaga!  Serwer zleceń Stocks OnLine sprawdza pokrycie dyspozycji/zleceń i blokuje środki przy wystawieniu zlecenia cząstkowego. 
Jeżeli wystawienie zlecenia cząstkowego jest niemożliwe ze względu na brak środków, dyspozycję/zlecenie DDM+ jest odrzucana. 
 

Złożenie dyspozycji/zleceń kupna i/lub sprzedaży w menu [Zlecenia DDM+] następuje na zasadach analogicznych jak przy [składanie 
zleceń pojedynczo] w menu [Ciągłe] z wyłączeniem warunków zwartych w: polach WUJ, LimAkt, WMin, brakiem Kupna OTP, terminem 
ważności określonym tylko na „do dnia”. Dodatkowo wprowadzeniem pola „cena uaktywnienia”. 
 
Zleceń DDM+ nie można dodawać do [Koszyka zleceń] 

Notowania  

Menu [Notowania] pozwala na obserwację notowań wybranych papierów (i/lub indeksów) w czasie rzeczywistym w przypadku użytkowania jednego 
z pakietów zielonych lub w pakiecie żółtym po podpisaniu „Umowy o dystrybucję serwisów informacyjnych”(Nie dotyczy rachunku forex). 

Aby korzystać z notowań w czasie rzeczywistym należy najpierw zainstalować na swoim komputerze odpowiednią aplikację: 

1. Notowania NOL3 . Po wybraniu pierwszy raz menu [Notowania > Notowania NOL3], użytkownik powinien wybrać link “Aplikacja NOL 
3……” i pobrać plik instalacyjny. Następnie należy zamknąć przeglądarkę i otworzyć pobrany plik, który uruchomi instalację NOL3. Raz 
zainstalowana aplikacja będzie umożliwiała późniejsze korzystanie z notowań w czasie rzeczywistym. Aby uruchomić aplikację z menu 
[Notowania > Notowania NOL3], należy wybrać ikonę “Uruchom NOL 3”.  
 

Pomoc do programu dostępna po wybraniu ikony [Pomoc do aplikacji NOL3] lub pod adresem: 
http://bossa.pl/notowania/narzedzia/nol3/  

 
Dostępne są następujące formy składania dyspozycji/zleceń za pośrednictwem Aplikacji Notowania NOL3: 

a. Moduł zlecenia w aplikacji NOL3 - Po wybraniu interesującego użytkownika papieru lub oferty z rynku,  w oknie programu 
„Składanie zleceń” pojawi się automatycznie wypełniona dyspozycja/zlecenie na daną fazę sesji, odpowiadające ofercie 
rynkowej. Użytkownik ma możliwość modyfikacji zaproponowanej dyspozycji/zlecenia przez kliknięcie kursorem w odpowiednie 
pola okna i dopisanie wartości. Po sprawdzeniu i ewentualnej modyfikacji parametrów dyspozycji/zlecenia, wysłanie do 
systemu maklerskiego następuje po kliknięciu odpowiedniego przycisku i potwierdzeniu komunikatu o wysłaniu. 
Dyspozycje/zlecenia przekazane na bieżącą sesję do systemu maklerskiego, ich status oraz możliwość złożenia anulat  będą 
dostępne w oknie programu „Bieżące zlecenia”. Okno programu „Wyciąg” umożliwia uzyskanie informacji o aktualnym stanie 
rachunku pieniężnego i rachunku papierów wartościowych. Informacje aktualizowane są automatycznie. Okno programu 
„Transakcje” wyświetla szczegóły operacji na papierach wartościowych. Okno „Wizjer” wyświetla komunikaty dotyczące 
złożonych dyspozycji, zdarzeń na rachunku oraz informacji z biura maklerskiego. 
 
Pomoc do modułu Zlecenia dostępna jest po adresem: http://bossa.pl/notowania/narzedzia/nol3/zlecenia/  

b. Formularz dyspozycji/zlecenia z menu [Zlecenia] - Po wybraniu interesującego użytkownika papieru lub oferty z rynku,  w 
nowym oknie otworzy się automatycznie wypełniony formularz dyspozycji/zlecenia na daną fazę sesji, odpowiadającego ofercie 
rynkowej. Użytkownik ma możliwość modyfikacji zaproponowanej dyspozycji/zlecenia przez kliknięcie kursorem w odpowiednie 
okienko formularza i dopisanie wartości. Po sprawdzeniu i ewentualnej modyfikacji parametrów dyspozycji/zlecenia, wysłanie 
do systemu maklerskiego następuje po naciśnięcie przycisku [złóż zlecenie bezpośrednio], a wysłanie do koszyka zleceń przez 
naciśnięcie przycisku [dodaj zlecenie do koszyka]. Po sprawdzeniu poprawności złożonych dyspozycji/zleceń serwer zleceń 
poinformuje o przyjęciu lub odrzuceniu dyspozycji/zlecenia. 

2. bossAPI (zwane dalej bossaAPI). DM BOŚ udostępnia interfejs programowania aplikacji bossaAPI. Informacje szczegółowe o funkcjach 
zawartych w bossaAPI dostępne są na stronie bossa.pl.  

Uwaga!  Przed rozpoczęciem używania bossaAPI, klient ma obowiązek zapoznania się z najnowszą wersją dokumentacji dostępnej na 
stronie bossa.pl, pod adresem http://bossa.pl/notowania/narzedzia/bossapi  
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W celu zaprezentowania możliwości wykorzystania funkcji bossaAPI, DM BOŚ udostępnia przykładową aplikację bossaTrader .  
Informacje, kod źródłowy oraz pomoc do aplikacji bossaTrader dostępne są na stronie bossa.pl, pod adresem: 
http://bossa.pl/notowania/narzedzia/bossatrader  

Uwaga!  DM BOŚ nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub wykonanie z opóźnieniem, nie wygenerowanie się lub błędne 
wygenerowanie zleceń na podstawie działania interfejsu programowania aplikacji bossaAPI lub oprogramowania przygotowanego przez 
Klienta na jego podstawie. W szczególności dotyczy to sytuacji powstałych w wyniku błędów w interfejsie programowania aplikacji  
 
bossaAPI, oprogramowaniu przygotowanym przez Klienta, w notowaniach oraz w przerwach w dostępie do serwerów DM BOŚ, za które 
DM BOŚ nie ponosi odpowiedzialności. 

Uwaga!  Ze względów bezpieczeństwa obrotu wszystkich Klientów, DM BOŚ zastrzega sobie prawo do czasowego odłączenia rachunku 
Klienta, w przypadku, gdy ten w istotny sposób obciąża Oprogramowanie wskazane przez DM BOŚ poprzez generowanie znacznej liczby 
zapytań do serwera transakcyjnego. Odłączenie rachunku Klienta w takim przypadku poprzedzone zostanie przekazaniem Klientowi 
informacji o generowaniu przez niego zbyt dużej liczby zapytań do serwera transakcyjnego za pośrednictwem Oprogramowania 
wskazanego przez DM BOŚ lub telefonicznie. 

3. Statica . DM BOŚ udostępnia aplikację zapasową do podglądu notowań Notowania 3 PRO (Statica). Program może być używany zamiast 
standardowej aplikacji Notowania NOL3.  
Aby aktywować program należy: 

a. dokonać zgłoszenia pracownikowi DM BOŚ na adres makler@bossa.pl lub [Obsługa konta->Uwagi]. 

b. zainstalować i aktywować aplikację zgodnie z przekazaną instrukcją. 

Aplikacja Notowania 3 PRO (Statica) to dodatkowe oprogramowanie do notowań. Aplikacja umożliwia szybkie złożenie 
dyspozycji/zlecenia.  Aby aktywować opcję składania zleceń należy po zalogowaniu do rachunku wybrać [Notowania], dalej [Statica] i 
zatwierdzić przyciskiem [Zapamiętaj] opcję [Składanie zleceń - Włączone]. Procedura składania takiego zlecenia jest analogiczna jak w 
menu [Zlecenia>Ciągłe] 

4. Migawki  pozwalają na śledzenie notowań za pośrednictwem serwisu informacyjnego bossa.pl. W przypadku pakietów zielonych 
notowania wyświetlane są w czasie rzeczywistym z odświeżaniem min. co 15 sek., natomiast w przypadku pakietu żółtego notowania 
wyświetlane są z opóźnieniem 15 min i odświeżaniem min. co 120 sek. Wybór linku z ceną w określonej tabeli notowań w migawkach z 
oferty kupna lub sprzedaży pozwala na złożenie dyspozycji/zlecenia analogicznie jak w przypadku menu [Zlecenia>Ciągłe]. 

5. Intraday . Formularz pozwala na generowanie danych intraday o wybranym interwale do jednego z programów: Metastock, Omega lub 
Wykresy(Intrawykresy). Uwaga! Pełny dostęp do danych intraday łącznie z możliwością generowania plików w czasie bieżącej sesji, 
udostępniony jest tylko dla użytkowników pakietów zielonych. 

6. Wykresy(Intrawykresy)  to program przeznaczony do prezentacji w serwisie informacyjnym bossa.pl interaktywnych wykresów notowań 
giełdowych, oraz wykonywania zaawansowanej analizy technicznej w trybie online. Uwaga!  Pełna wersja dostępna tylko dla 
użytkowników pakietów zielonych. 

Dyspozycje 

Menu [Dyspozycje] pozwala na składanie innych dyspozycji niż dyspozycje/zlecenia związanych z obsługą rachunków poprzez serwer zleceń 
Stocks OnLine. Wszystkie składane dyspozycje należy zatwierdzić w dwóch krokach. Po wypełnieniu odpowiedniej dyspozycji w pierwszym kroku, 
w drugim kroku wypełniona dyspozycja zostanie wyświetlona na ekranie do zatwierdzenia lub pojawi się dodatkowe okno wymagające 
potwierdzenia składanej dyspozycji. 

1. Kredyty . Nie dotyczy rachunku akcyjnego IKE, rachunku derywatów oraz rachunku forex. Menu [Kredyty] umożliwia składanie dyspozycji 
zasilenia/spłaty dla klientów posiadających kredyt. Jak również składać dyspozycje/wnioski dot. przygotowania wniosku kredytowego lub 
podwyższenia istniejącej linii kredytowej. W przypadku zaciągnięcia kredytu, wyświetlane są podstawowe informacje dot. posiadanej linii 
kredytowej takie jak: nr umowy,  data ważności,  limit, zaangażowanie,  maks. zasilenie, dźwignia, maks. spłata,  poziom zabezpieczenia. 

a. Link [Wniosek kredytowy] umożliwia złożenie dyspozycji o przygotowanie wniosku kredytowego. 

b. Link [Wniosek o podwyższenie linii kredytowej] umożliwia złożenie dyspozycji dotyczącej podwyższenia limitu posiadanego 
kredytu. 

c. Link [zasilenie] pozwala na złożenie dyspozycji przekazania środków kredytowych z banku na rachunek akcyjny w DM BOŚ.  

d. Link [spłata] pozwala na przesłanie dyspozycji przekazania środków do banku tytułem spłaty kredytu. 

Informacje dot. warunków kredytowania wraz z godz. składania dyspozycji spłat i zasileń dostępne są na stronie: 
http://bossa.pl/oferta/kredyty/warunki/  

2. Przelewy . Nie dotyczy rachunku akcyjnego IKE. Menu [Przelewy] umożliwia złożenie dyspozycji przekazania środków pieniężnych na 
określone w umowie rachunki bankowe lub na rachunek klienta w DM BOŚ. Środki pieniężne powinny być dostępne w pozycji wolne 
środki, ale w przypadku należności można złożyć przelew z data rozliczenia. 
 
W celu wykonania przelewu należy: 

a. wybrać z listy docelowy numer rachunku. 

b. określić kwotę przelewu (można wybrać przycisk [Saldo] dla całości wolnych środków z pozycji Wolne środki) uwzględniając 
prowizję. 

c. potwierdzić wykonanie przelewu przyciskiem [Akceptuj]. 

W celu zmiany numeru rachunku bankowego, należy postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną pod linkiem [Zmiana rachunku 
bankowego]. 

3. Zmiana pakietu . Nie dotyczy rachunku derywatów i forex. Menu [Zmiana pakietu] umożliwia złożenie dyspozycja zmiany pakietu usług 
dla rachunku klienta. Pakiety poszerzają standardową funkcjonalność rachunku (zlecenia, wyciągi, dyspozycje itd.) o dostęp do informacji 
rynkowych oraz narzędzi, które wspomagają inwestowanie np.: dostęp do pełnych notowań, wykresów, komunikatów PAP itp. 

Informacje dotyczące opłat oraz wchodzących w skład pakietów funkcjonalności znajdują się na stronie: http://bossa.pl/oferta/pakiety/   



Załącznik nr 1 “Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine” 

6 
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 

4. Subskrypcje . Nie dotyczy rachunku derywatów i forex. Menu [Subskrypcje] pozwala na złożenie dyspozycji subskrypcji, na podstawie 
której DM BOŚ SA dokonuje zapisu w imieniu i na rzecz Klienta na papiery wartościowe na rynku pierwotnym lub pierwszej ofercie 
publicznej. 

5. Fundusze . Nie dotyczy rachunku akcyjnego IKE, derywatów i forex.  
Menu [Fundusze] umożliwia:  

a. [Otwarcie/Nabycie - jednostek uczestnictwa] – złożenie dyspozycji pozwala na otwarcie nowego rejestru i/lub nabycie 
dodatkowych j.u. wybranego funduszu w ramach już istniejącego. 

b. [Odkupienie - jednostek uczestnictwa] – złożenie dyspozycji pozwala na odkupienie(umorzenie) j.u. w wybranym funduszu.  

c. [Konwersja - jednostek uczestnictwa] – złożenie dyspozycji pozwala na zmianę j.u. wybranego funduszu na j.u. innego. 

6. Inne . Nie dotyczy rachunku derywatów i forex.  
Menu [Inne] umożliwia złożyć następujące dyspozycje: 

a. Wnioski o otwarcie rachunku i dostęp dla pełnomocnika: 

• [Wniosek o pełnomocnictwo] – dyspozycja pozwala na aktywowanie podpisanego wcześniej pełnomocnictwa do 
wybranego rachunku.  

• [Wniosek o otwarcie rachunku forex] – dyspozycja pozwala na otwarcie rachunku forex. Uwaga!  Rachunek będzie 
aktywny dopiero po podpisaniu stosownej umowy. 

• [Wniosek o otwarcie rachunku IKE] – dyspozycja pozwala na otwarcie rachunku IKE. Uwaga!  Rachunek będzie 
aktywny dopiero po podpisaniu stosownej umowy. 

b. Wezwania – Dyspozycje zawarte w menu[Wezwania] umożliwiają odpowiedzi na ogłaszane wezwania. Uwaga!  Jeśli w treści 
dyspozycji odpowiedzi na wezwanie nie zostało wskazane inaczej, to w celu dokończenia odpowiedzi na wezwanie klient jest 
zobowiązany skontaktować się z biurem maklerskim pośredniczącym w wezwaniu. W ww. przypadku złożenie dyspozycji nie 
jest równoznaczne z odpowiedzią na wezwanie. 

c. Inne Wnioski – Dyspozycje/wnioski zawarte w menu [Inne Wnioski] umożliwiają między innymi: uzupełnienie informacji 
podatkowej NIP, uzupełnienie informacji o przesłanym przelewie do DM BOŚ, składanie wniosków dot. WZA. Lista 
dyspozycji/wniosków zwartych w menu [Inne Wnioski] może różnić się od listy opisanej w niniejszej instrukcji. 

7. Ankiety . Formularze zawarte w menu [Ankiety] umożliwiają elektroniczne wypełnienie obowiązujących w DM BOŚ: Formularza informacji 
- GIIF oraz Formularza informacji o Kliencie (MIFID). 

8. Wnioski . Nie dotyczy rachunku akcyjnego, IKE oraz rachunku derywatów. Menu [Wnioski] dostępne jest tylko dla rachunków forex i 
umożliwia: złożenie dyspozycji/wniosku o pełnomocnictwo do rachunku forex oraz przesłanie informacji o przelewie wysłanym na 
rachunek forex w DM BOŚ. 

9. Odblokowanie BOSSAFX . Nie dotyczy rachunku akcyjnego, akcyjnego IKE oraz rachunku derywatów. Menu [BOSSAFX] umożliwia 
odblokowanie dostępu do programu BOSSAFX w sytuacji gdy wprowadzono trzykrotnie nieprawidłowy PIN. Odblokowanie nastąpi 
automatycznie. 

Obsługa konta 

1. Ustawienia. Nie dotyczy rachunku forex. W menu [Ustawienia] dokonuje indywidualnych ustawień systemu: 

a. [Domyślny sposób składania zleceń] – określa czy użytkownik chce składać zlecenia w menu [Zlecenia] pojedynczo czy 
szybko. 

b. [Koszyk zleceń przy dodawaniu zlecenia] – dotyczy ustawienia automatycznego wyświetlania koszyka po dodaniu do niego 
dyspozycji/zleceń. 

c. [Liczba pozycji w formularzu składania zleceń] – określa ilość pozycji(1 do 10) w formularzu do szybkiego składania 
dyspozycji/zleceń. 

d. [Wizjer przy składaniu zleceń] – ustawia automatyczne wyświetlanie wizjera po złożeniu dyspozycji/zleceń. 

e. [Pytanie przy zmianie rachunku] – użytkownicy posiadający dostęp do kilku rachunków mogą zdecydować czy system ma im 
przypominać o zmianie rachunku poprzez zadanie pytania. 

f. [Otwieraj stronę menu bocznego] – umożliwia wyświetlanie: pierwszej, ostatnio wyświetlanej(pamiętaj ostatnią) strony menu 
bocznego. Użytkownik poprzez wybór opcji [nie wyświetlaj] może zrezygnować z automatycznego ładowania stron menu 
bocznego. 

g. [Częstotliwość odświeżania wizjera (w sekundach)] – umożliwia ustawienia częstotliwości odświeżania wizjera w zakresie od 10 
do 1000 sekund. 

h. [Automatycznie włącz składanie zleceń z aplikacji zewnętrznych] – dotyczy możliwości włączenia składania dyspozycji/zleceń z 
aplikacji zewnętrznych np. Notowania 3 PRO(Statica). 

i. [Przy logowaniu zamykaj otwarte sesje internetowe] – umożliwia ustawienia automatycznego zamykania wcześniej otwartych 
sesji/połączeń z serwerem zleceń Stocks OnLine. 

j. [Domyślne logowanie na rachunek] – umożliwia ustawienie domyślnego logowania się na wybrany numer rachunku. 

 

Zmiany zatwierdzane są przyciskiem [Zapisz]. 

2. Moje papiery . Nie dotyczy rachunku forex. Formularz [Moje papiery] umożliwia zdefiniowanie listy instrumentów dla formularzy składania 
zleceń. Domyślnie zaznaczona jest opcja wszystkie papiery. Po wybraniu opcji [subskrybuj wybrane papiery] lista instrumentów zostanie 
ograniczona do instrumentów wybranych przez klienta oraz do instrumentów posiadanych w portfelu. 
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3. Zmiana PIN . Formularz [Zmiana PIN] umożliwia zmianę hasła służącego do logowania do rachunku. Przy zmianie PIN należy podać 
stary PIN oraz wprowadzić dwukrotnie nowy PIN. Po zatwierdzeniu należy korzystać wyłącznie z nowego PIN. Nowy PIN powinien 
odpowiadać warunkom podanym w opisie. Opcja [zmień hasło do programu BOSSAFX] pozwala na zmianę hasła w programie 
BOSSAFX. 

4. Uwagi . Nie dotyczy rachunku forex.  Formularz [Uwagi] umożliwia przesłanie korespondencji do działu obsługi klienta. W celu wysłania 
uwag należy wypełnić pole treść oraz adres email, a następnie nacisnąć przycisk [Wyślij uwagi]. Odpowiedź zostanie udzielona na 
wskazany adres email. 

5. Email i sms  Nie dotyczy rachunku forex. Formularz [Email i sms] umożliwia podanie aktualnego adresu emial oraz numeru telefonu 
komórkowego klienta. Podane informacje posłużą do kontaktu z klientem lub wysyłania powiadomień zdefiniowanych w opcji 
Powiadomienia. 

6. Powiadomienia . Nie dotyczy rachunku forex.  Formularz [Powiadomienia] pozwala określić zdarzenia dla których zostanie wysłane 
powiadomienia poprzez email i/lub SMS. Opcja SMS korzysta z bezpłatnej bramki SMS sieci PLUS. DM BOŚ nie gwarantuje 
dostarczenia wiadomości za pośrednictwem bezpłatej bramki sms sieci PLUS. Użytkownicy sieci komórkowych mogą korzystać z konta 
email z powiadomieniem SMS o przyjściu nowej wiadomości email. 

7. Mapa serwisu . Nie dotyczy rachunku forex. Formularz [Mapa serwisu] to zestawienie wszystkich opcji dostępnych w serwisie 
transakcyjnym z możliwością wyboru najczęściej używanych, do których skróty pojawią się na dole każdego ekranu. Skróty mogą być 
pokazywane jako linie w kolejnych wierszach lub też jako jeden wiersz z możliwością przewijania. Dodatkowa opcja umożliwia ustalenie 
kolejności skrótów. W celu zapamiętania ustawień należy nacisnąć przycisk [Zapisz]. 

8. Centrum wiadomo ści Formularz Centrum wiadomości zawiera formularz Archiwum komunikatów i Historię powiadomień.  

a. W formularzu [Archiwum komunikatów] po wybraniu przycisku [Wykonaj] wyświetli się tabela ze wszystkimi komunikatami 
powitalnymi wysłanymi do klienta.  

b. W formularzu [Historia powiadomień] po wybraniu przycisku [Wykonaj] wyświetli się tabela ze wszystkimi powiadomieniami 
email i SMS wysłanymi do klienta. 

9. Informacje . Strona Informacje o rachunku zawiera dane dotyczące użytkownika, wybranego rachunku, pakietu usług, dostępnych 
rachunków klienta, opcji dodatkowych i aktualnej tabeli prowizji. 

Analizy . Nie dotyczy rachunku forex.  Menu [Analizy] przenosi użytkownika do odpowiednich stron serwisu bossa.pl zawierających komentarze 
prosto z rynku, analiz fundamentalnych i technicznych, centrum spółek. 

Serwis   informacyjny . Menu [Serwis informacyjny] przenosi użytkownika do strony głównej dla zalogowanych serwisu bossa.pl. 

Zakończenie. Po zakończeniu pracy w systemie należy nacisnąć przycisk [Zakończ pracę] znajdujący się zawsze na dole podmenu z lewej strony 
ekranu.   

Uwaga! Aplikacja zezwala na poruszanie się pomiędzy stronami wyłącznie przy użyciu specjalnych klawiszy. Ze względów bezpieczeństwa użycie 
któregoś z klawiszy kierunkowych przeglądarki graficznej np. [Back], [Forward], [Home], [Reload], lub funkcji im odpowiadających wywoływanych 
przy pomocy przycisków klawiatury np. [F5] czy przy pomocy myszy bez wyraźnego wskazania przez aplikację o konieczności użycia któregoś z 
ww. przycisków może spowodować odmowę serwera zleceń Stocks OnLine i natychmiastowe wylogowanie z rachunku lub może dojść do 
ponownego wygenerowania wcześniej wykonanego polecenia/dyspozycji/zlecenia. 


