
Wyciąg z zarządzeń Dyrektora DM BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 listopada 2018 roku (Rynek 

Energii)  

 

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 28 listopada 2018 roku  

1. Działając na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu świadczenia usług przez Dom Maklerski Banku 

Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach prowadzonych przez 

Towarową Giełdę Energii S.A. zmienia się z dniem 29 listopada 2018 roku „Instrukcję obsługi 

oprogramowania wskazanego przez DM BOŚ S.A. do zawierania transakcji na rynkach 

prowadzonych przez TGE S.A. – BossaPower” (dalej „Instrukcja”). 

2. Zmiana Instrukcji polega w szczególności na wprowadzeniu zlecenia typu Block Order i Group Block 

Orders w ramach PCR (Price Coupling of Regions) na rynku energii elektrycznej.  

3. Zmieniona Instrukcja w języku polskim i języku angielskim dostępna jest na stronie internetowej 

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

 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 28 listopada 2018 roku. 

 

 

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 22 maja 2018 roku  

4. Działając na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu świadczenia usług przez Dom Maklerski Banku 

Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach prowadzonych przez 

Towarową Giełdę Energii S.A. zmienia się z dniem 23 maja 2018 roku „Instrukcję obsługi 

oprogramowania wskazanego przez DM BOŚ S.A. do zawierania transakcji na rynkach 

prowadzonych przez TGE S.A. – BossaPower” (dalej „Instrukcja”). 

5. Zmiana Instrukcji polega w szczególności na zakończeniu okresu przejściowego oraz zablokowaniu 

dostępu do aplikacji BossaPower, za pośrednictwem której Klienci mieli dostęp do historii zleceń i 

transakcji z okresu od lutego 2012 r. do kwietnia 2016 r. 

6. Zmieniona Instrukcja w języku polskim i języku angielskim dostępna jest na stronie internetowej 

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

 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 22 maja 2018 roku. 

 

 

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 07 listopada 2017 roku 

 

Działając zgodnie z postanowieniami § 43 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom 

Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach 

prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A., ze względu na zakończenie z dniem 28 grudnia 

2017 r. notowań na Rynku Terminowym Towarowym instrumentów terminowych towarowych na prawa 

majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych 

źródłach energii, ustala się wysokość depozytu zabezpieczającego (liczonego jako suma depozytu 

wstępnego i uzupełniającego) dla tych instrumentów terminowych począwszy od dnia 14 grudnia 2017r. 

w następującej wysokości: 

a) dla salda kupna – w wysokości równej wysokości depozytu dostawy, o którym mowa w § 42 

ust. 5a Regulaminu,  

b) dla salda sprzedaży – w wysokości równej 110% iloczynu ilości praw majątkowych 

wynikającej z salda sprzedaży i bieżącej wartości indeksu OZEX_A dla Rynku Praw 

Majątkowych (rynek spot). 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 07 listopada 2017 roku. 

 

 

Zarządzenie nr 5 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 31 października 2017 roku   
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1. Działając na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu świadczenia usług przez Dom Maklerski Banku 

Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach prowadzonych przez 

Towarową Giełdę Energii S.A. zmienia się z dniem 15 listopada 2017 roku „Instrukcję obsługi 

oprogramowania wskazanego przez DM BOŚ S.A. do zawierania transakcji na rynkach prowadzonych 

przez TGE S.A. – BossaPower” (dalej „Instrukcja”).   

2. Zmiana Instrukcji polega w szczególności na umożliwieniu składania zlecenia typu Single order w 

ramach PCR (Price Coupling of Regions).  

3. Zmieniona Instrukcja w języku polskim i języku angielskim dostępna jest na stronie internetowej Domu 

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

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2017 roku.  

  

 

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 30 maja 2017 roku  

1. Działając na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu świadczenia usług przez Dom Maklerski Banku 

Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach prowadzonych przez 

Towarową Giełdę Energii S.A. zmienia się z dniem 31 maja 2017 roku „Instrukcję obsługi 

oprogramowania wskazanego przez DM BOŚ S.A. do zawierania transakcji na rynkach prowadzonych 

przez TGE S.A. – BossaPower” (dalej „Instrukcja”).   

2. Zmiana Instrukcji polega w szczególności na zmianie zlecenia CALL auction oraz procesu modyfikacji 

zlecenia oraz usunięciu możliwości składania zleceń z dłuższym terminem typu „Do dnia” i „Do końca 

notowań”.  

3. Zmieniona Instrukcja w języku polskim i języku angielskim dostępna jest na stronie internetowej Domu 

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

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 maja 2017 roku.  

  

 

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 28 maja 2015 roku  

 

Działając zgodnie z postanowieniami § 35 ust. 7 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom 

Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowym i  na rynkach 

prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. upoważnia się niżej wymienionych pracowników 

Domu Maklerskiego BOŚ S.A. do realizacji zleceń „do dyspozycji maklera” (DDM): 1. Czuber Tomasz - 

makler giełd towarowych 2. Gancarczyk Grzegorz - makler giełd towarowych 3. Sroczyńka Agnieszka - 

makler giełd towarowych 4. Wosz Katarzyna - makler giełd towarowych 5. Ziębliński Ryszard - makler 

giełd towarowych 6. Lach Marta – makler giełd towarowych 7. Kateryna Petretsiuk – makler giełd 

towarowych  

  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 maja 2015 roku   

  

  

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 25 maja 2015 roku  

  

Działając zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 2a Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez 

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach 

prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A., ustala się następujący tryb i formę przekazywania 

do Domu Maklerskiego BOŚ S.A. 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 towarami giełdowymi na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A 

i/lub stanowi załącznik do ww. Umowy; 2. podpis Klienta na dyspozycji definiowania rachunków 
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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 towarami 

giełdowymi na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę 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 25 maja 2015 roku.  

  

  

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 6 marca 2014 roku  

 

Działając zgodnie z postanowieniami § 2 pkt 36 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom 

Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach 

prowadzonych przez Towarową Giełdę  

Energii S.A. wskazuje się lokal, w którym odbywa się obsługa Klientów w zakresie pośrednictwa w 

obrocie towarami giełdowymi na TGE S.A.:  

  

Wydział Usług Brokerskich na Rynkach Energii Domu Maklerskiego BOŚ S.A. ul. Kościuszki 43 40-048 

Katowice   Traci moc Zarządzenie nr 5 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ  S.A. z dnia 4 października 

2012 roku.  

  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 marca 2014 roku.  

  

Zarządzenie nr 8 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 04 października 2012 roku  

 

1. Działając zgodnie z postanowieniami § 43 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez 

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach 

prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. ustala się, że obowiązującą metodologią 

wyznaczania depozytów wstępnych i uzupełniających są algorytmy wskazane w Szczegółowych 

Zasadach Rozliczeń Rynków Prowadzonych przez TGE S.A. opublikowanych jako załącznik nr 2 do 

Uchwały Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. nr 121/52/11/2011 z dnia 23 listopada 

2011 roku.  

2. Ustala się całkowity depozyt zabezpieczający jako sumę depozytu wstępnego i depozytu 

uzupełniającego.  

  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 04 października 2012 roku  

  

Zarządzenie nr 7 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 04 października 2012 roku  

 

Działając zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom 

Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach 

prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. określa się rynki na których Dom Maklerski BOŚ 

S.A. (dalej DM) świadczy usługi maklerskie za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM: 

1) RDNiB 2) RDNiBg 3) RTT 4) RPM  

  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 04 października 2012 roku   

  

Zarządzenie nr 4 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 04 października 2012 roku  

 

Działając zgodnie z postanowieniami § 35 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom 

Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach 

prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. ustala się następujące wymogi dotyczące zleceń 
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DDM przyjmowanych do realizacji przez Dom Maklerski BOŚ S.A. (dalej DM):  1. energia elektryczna 

(RDNiB, RTT): a) minimalna wartość zlecenia:   1.000.000 zł lub b) minimalny wolumen zlecenia:  5.000 

MWh.   

2. gaz (RDNiBg, RTT): a) minimalna wartość zlecenia:   1.000.000 zł lub b) minimalny wolumen zlecenia:  

10.000 MWh   

3. RPM: a) minimalna wartość zlecenia:   1.000.000 zł lub b) minimalny wolumen zlecenia: certyfikaty 

zielone:        5.000 MWh certyfikaty żółte:      10.000 MWh certyfikaty czerwone:   100.000 MWh 

certyfikaty fioletowe:     20.000 MWh certyfikaty brązowe:     20.000 MWh  

4. RUE: a) minimalna wartość zlecenia – 1.000.000 zł lub b) minimalny wolumen zlecenia – 25.000 t 

CO2  

W uzasadnionych przypadkach DM może przyjąć zlecenie DDM o wartości mniejszej niż wymienione w 

pkt. od 1 do 4.  

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 04 października 2012 roku   

  

  

  

Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 04 października 2012 roku  

 

Działając zgodnie z postanowieniami § 20 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom 

Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach 

prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. ustala się wysokość oprocentowania środków 

pieniężnych zgromadzonych na rachunkach pieniężnych Klientów w wysokości 0 %.   

  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 04 października 2012 roku   

  

  

Zarządzenie nr 2 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 04 października 2012 roku  

 

Działając zgodnie z postanowieniami § 23 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom 

Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach 

prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. 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 towarami 

giełdowymi na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. (dalej Umowa); 2. wypłaty 

środków pieniężnych z rachunków pieniężnych Klientów DM realizowane są jedynie na podstawie 

dyspozycji przelewu na wskazany w Umowie 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.  

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 04 października 2012 roku   

  

  

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 04 października 2012 roku  

 

1. Działając zgodnie z postanowieniami § 31 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez 

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami giełdowymi na rynkach 

prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. (dalej Regulamin) ustala się godziny przyjmowania 

zleceń kupna i sprzedaży towarów giełdowych oraz ich modyfikacji i anulacji zgodnie z harmonogramem 

określonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. (dalej TGE) dla poszczególnych rynków – 

udostępnionym na stronie internetowej TGE:  http://tge.pl/pl/15/regulacje. 2. Zlecenia mogą być 
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składane za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, drogą telefoniczną, faksową oraz 

za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail według harmonogramów określonych przez TGE dla 

poszczególnych rynków, z zastrzeżeniem, że:  

-mail w 

okresie 15 minut przed końcem przyjmowania zleceń przez TGE, przyjmowane są warunkowo, bez 

gwarancji przekazania ich na właściwy rynek.  

rozpoczęciem lub zakończeniem danej fazy notowań na TGE, przyjmowane są warunkowo bez 

gwarancji przekazania ich na wskazany rynek.  

3.  Zgodnie z postanowieniami § 49 ust. 4 Regulaminu: - zlecenia e-mailowe przyjmowane są pod 

adresem poczty elektronicznej e-mail: zoge@bossa.pl - 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 - potwierdzenia zleceń e-mailowych oraz zleceń 

i dyspozycji faksowych przyjmowane są pod numerami telefonów: +48 32 606 76 30 lub +48 32 606 76 

36  

  

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 04 października 2012 roku  
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