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1 - prowizje określone w części I Tabeli podlegają indywidualnym negocjacjom.

2 - nie dotyczy sposobu obliczania prowizji określonej w punkcie 1.6 oraz 4.1 Tabeli.

3

Realizacja i rozliczanie zleceń na RTRS (w tym aukcje):

pszenica 3,40 zł/t 3,57 zł/t

- minimalna wartość prowizji DM (marży DM) liczona oddzielnie dla rynku energii elektrycznej i oddzielnie dla rynku gazu w roku kalendarzowym wynosi 2.000 zł. W 

przypadku, kiedy w danym roku kalendarzowym sumaryczna wartość prowizji DM dla danego rynku będzie mniejsza od kwoty 2.000 zł, DM pobierze do końca stycznia 

kolejnego roku kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą 2.000 zł a wartością prowizji pobraną przez DM. W przypadku rozwiązania Umowy świadczenia usług 

maklerskich (Umowa) w trakcie roku kalendarzowego, DM pobierze ww. różnicę w miesiącu rozwiązania Umowy, a minimalna wartość prowizji DM w tym przypadku 

obniżona zostanie z kwoty 2.000 zł do wysokości proporcjonalnej do ilości miesięcy pozostałych do końca bieżącego roku kalendarzowego uwzględniając miesiąc, w 

którym rozwiązana została Umowa jako pełny miesiąc kalendarzowy. Analogiczne zasady jak przy rozwiązaniu Umowy, DM stosował będzie w przypadku zawarcia 

Umowy w trakcie roku kalendarzowego.

RTT (w tym aukcje) 0,50 0,62

Rozrachunek (dostawa) gazu w ramach instrumentów terminowych na 

gaz
0,03 0,0369

Realizacja zleceń i rozliczanie transakcji na rynkach gazu
3
:

RDNiBg 0,50 0,62

Realizacja zleceń i rozliczanie transakcji na rynkach energii elektrycznej
3
:

RDNiB 0,90 1,107

RTT (w tym aukcje) 0,90 1,107

Tabela opłat i prowizji Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu towarami 

giełdowymi na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

(obowiązuje od dnia 04 marca 2020 r.) 

Prowizje i opłaty podane w części I i II poniższej Tabeli dotyczą wyłącznie marży DM BOŚ S.A. (dalej: DM). Do poniższych prowizji i 

opłat (marży), DM dolicza opłaty pobierane przez Towarową Giełdę Energii S.A. (TGE), Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. 

(IRGiT) oraz Rejestr Świadectw Pochodzenia (RŚP), o ile taka prowizja lub opłata za wykonanie czynności określonej w Tabeli wynika z 

regulaminów odpowiednio TGE, IRGiT i RŚP.

Część I: Prowizje

l.p. Tytuł prowizji
Wielkość prowizji

1
 [zł/MWh

2
]

netto brutto (z VAT)

Realizacja i rozliczanie zleceń na RPM:

prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii wyprodukowanej w odnawialnych 

źródłach energii: PMOZE, PMOZE_A, PMOZE-BIO (certyfikaty zielone, certyfikaty 

błękitne)

0,40 0,492

prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii wyprodukowanej w 

wysokosprawnej kogeneracji w źródłach, o których mowa art. 9l ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 

Energetyczne: PMGM (certyfikaty żółte)

0,40 0,492

prawa majątkowe do świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, o których mowa w art. 48 

ustawy o odnawialnych źródłach energii: PMBG (certyfikaty brązowe)
0,40 0,492

prawa majątkowe do świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w art. 21 

ust.1 Ustawy o efektywności energetycznej: PMEF (certyfikaty białe)
14 zł/toe 17,22 zł/toe

prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii wyprodukowanej w 

wysokosprawnej kogeneracji w źródłach, o których mowa art. 9l ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 

Energetyczne: PMEC (certyfikaty czerwone)

0,10 0,123

prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii wyprodukowanej w 

wysokosprawnej kogeneracji w źródłach, o których mowa art. 9l ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo 

Energetyczne: PMMET (certyfikaty fioletowe)

0,40 0,492

Rozrachunek (dostawa) energii elektrycznej w ramach instrumentów 

terminowych na energię elektryczną
0,08 0,0984
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netto

1.

2. 50 zł / kwartał

2a.

3. 100 zł/miesiąc

4. 50 zł

4a.
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6.
od 500 zł – bezpłatnie,         

do 500 zł - 1 zł
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Inne czynności nie ujęte w Tabeli opłata negocjowana

- do opłaty podanej w punkcie 4 DM dolicza opłatę pobieraną przez RŚP za wydanie dokumentu potwierdzającego stan posiadania praw majątkowych do 

umorzenia.

- opłaty uwzględniają również koszt opłat pobieranych od DM przez TGE

- opłata miesięczna, pobierana nie wcześniej niż w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, w wysokości iloczynu kwoty wnoszonej przez Dom 

Maklerski do FG (liczonej zgodnie z zasadami IRGiT na koniec ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego dla sumy depozytów wnoszonych przez 

Klienta) i stawki procentowej WIBOR3M (dla ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego) powiększonej o marżę w wysokości 2,0% w skali roku.

0,1845

od 20.000 0,0984

Opłata rekompensująca obowiązek utrzymywania środków pieniężnych 

DM w Funduszu Gwarancyjnym IRGiT (dalej FG) – dotyczy transakcji 

zawieranych na RTT
3

FGKlient*(WIBOR3M+2,0%)

Opłata za transfer pozycji w towarach giełdowych 50 zł/transfer 1 transakcji

Ustanowienie blokady lub zastawu na rejestrze towarów giełdowych 

i/lub rachunku pieniężnym w związku z zabezpieczeniem wierzytelności

0,2% wartości rynkowej blokowanych instrumentów 

towarowych i/lub środków pieniężnych, liczonej na koniec 

dnia, w którym DM potwierdził przyjęcie dyspozycji 

blokady lub zastawu, nie mniej niż 1.000 zł

Opłata za złożenie wniosku o anulowanie transakcji błędnej 
0,00 zł (DM pobiera od Klienta wyłącznie opłatę pobieraną 

przez TGE od członków TGE)

Opłata pobierana  od wnioskującego w przypadku anulowania 

transakcji 

0,00 zł (DM pobiera od Klienta wyłącznie opłatę pobieraną 

przez TGE od członków TGE)

Od Klientów zagranicznych pobierana jest dodatkowa miesięczna opłata w wysokości 2,0 % od nadwyżki wynikającej z różnicy wartości podatku VAT 

pomiędzy transakcjami kupna i sprzedaży o terminie dostawy w danym miesiącu kalendarzowym oraz rozrachunku (dostawy) towaru giełdowego w 

ramach instrumentów terminowych na towar giełdowy, w danym miesiącu kalendarzowym. Opłata naliczana w ostatnim dniu danego miesiąca.

Od Klientów, którzy nie dostarczyli do DM do końca danego miesiąca kalendarzowego faktur wystawionych nie później niż 5 dni roboczych przed 

końcem danego miesiąca, a w przypadku Klientów niekorzystających z elektronicznego obiegu faktur - którzy nie wysłali do końca danego miesiąca 

kalendarzowego do DM drogą pocztową faktur wystawionych nie później niż 5 dni roboczych przed końcem danego miesiąca, pobierana jest dodatkowa 

opłata w wysokości odsetek ustawowych liczonych za okres 90 dni kalendarzowych od wartości podatku VAT wynikającego z opóźnionych faktur. 

Opłata naliczana jest w ostatnim dniu kolejnego miesiąca.

12.

Opłata za raportowanie danych 

transakcyjnych do repozytorium 

transakcji
2

Liczba transakcji w miesiącu 

kalendarzowym [szt/miesiąc]

Opłata [zł/sztuka]

brutto (z VAT)

do 4.999 0,6150

od 5.000 do 9.999 0,3075

od 10.000 do 19.999

Opłata za spowodowanie z winy Klienta zawieszenia rozrachunku i/lub 

spowodowanie zastrzeżenia płatności dla rozrachunku towarów 

giełdowych w IRGiT

0,00 zł (DM pobiera od Klienta wyłącznie opłatę pobieraną 

przez IRGiT od członków IRGiT)

Opłata za rejestrację i obsługę zabezpieczeń niepieniężnych w rejestrze 

zabezpieczeń IRGiT

0,00 zł (DM pobiera od Klienta wyłącznie opłatę pobieraną 

przez IRGiT od członków IRGiT)

Przesyłanie korespondencji związanej z działalnością Klienta w Domu 

Maklerskim
bezpłatnie

Wykonanie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy 

Klienta w Polsce

Wykonanie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy 

Klienta za granicą
refundacja kosztów przelewu poniesionych przez DM

Dostęp do danych rynkowych TGE -  opłata pobierana za każdego 

wskazanego Użytkownika
123 zł/miesiąc

Zgłoszenie wniosku o umorzenie praw majątkowych
1 61,50 zł

Opłata za przeniesienie praw majątkowych w związku z blokadą i odblokowaniem praw 

majątkowych na zabezpieczenie zobowiązań z tytułu depozytów zabezpieczających lub 

depozytów transakcyjnych bądź na skutek innego zdarzenia prawnego, w szczególności w 

drodze dziedziczenia, darowizny, sukcesji oraz w drodze postępowania egzekucyjnego, 

upadłościowego, lub likwidacyjnego

0,00 zł (DM pobiera od Klienta wyłącznie opłatę pobieraną 

przez RŚP od członków RŚP)

Otwarcie i zamknięcie rejestru towarów giełdowych bezpłatnie

Prowadzenie rejestru towarów giełdowych 61,50 zł/kwartał

Opłata za otwarcie kont dla Klienta w systemie rozliczeniowym IRGiT
0,00 zł (DM pobiera od Klienta wyłącznie opłatę pobieraną 

przez IRGiT od członków IRGiT)

Część II: Opłaty

l.p. Tytuł opłaty:
Wielkość opłaty

brutto (z VAT)

Opłata za złożenie wniosku o przeprowadzenie aukcji na RTRS
0,00 zł (DM pobiera od Klienta wyłącznie 

opłatę pobieraną przez TGE od członków TGE)
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