
 

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ I DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE 

KLIENTA W DOMU MAKLERSKIM BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 

I ZAKRES STOSOWANIA POLITYKI WYKONYWANIA ZLECEŃ I DZIAŁANIA W 

NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA  

1) Celem polityki jest uzyskanie możliwie najlepszych wyników dla Klienta w związku ze 

świadczeniem na jego rzecz usługi maklerskiej, przy uwzględnieniu ceny instrumentu 

finansowego, kosztów związanych z wykonaniem zlecenia, czasu zawarcia transakcji, 

prawdopodobieństwa zawarcia transakcji oraz jej rozliczenia, wielkości zlecenia i jego 

charakteru. 

2) Z zastrzeżeniem pkt 2a, niniejszą „Politykę wykonywania zleceń i działania w najlepiej 

pojętym interesie Klienta w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.” zwaną 

dalej Polityką stosuje się do następujących usług maklerskich świadczonych przez Dom 

Maklerski BOŚ S.A.: 

a) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, 

b) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, 

c) zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba 

instrumentów finansowych,  

d) zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba 

instrumentów finansowych i/lub instrumentów bazowych instrumentów pochodnych. 

2a) Niniejszą Politykę stosuje się do usług świadczonych przez Dom Maklerski BOŚ S.A. w 

zakresie produktów energetycznych będących przedmiotem obrotu hurtowego na OTF, 

które muszą być wykonywane przez dostawę, wyłącznie w zakresie wskazanym w 

Polityce.  

3) Niniejszy dokument ma zastosowanie zarówno do Klientów detalicznych, w tym Klientów 

detalicznych doświadczonych jak i profesjonalnych. Niniejszej Polityki nie stosuje się do 

Klientów, którzy w relacjach z Domem Maklerskim BOŚ S.A. działają jako uprawnieni 

kontrahenci, chyba że zażądają oni traktowania ich przez Dom Maklerski BOŚ S.A. jako 

Klientów profesjonalnych lub detalicznych. 

4) Obowiązku działania w najlepiej pojętym interesie Klienta nie stosuje się w przypadku, gdy 

Klient określił szczegółowe warunki, na jakich zlecenie ma zostać wykonane lub 

przekazane, w zakresie wyznaczonym tymi szczegółowymi warunkami. Jeżeli Klient 

wskazał szczegółowe warunki obejmujące jedną cześć lub jeden aspekt zlecenia, to w 

odniesieniu do pozostałych jego części lub aspektów stosuje się niniejszą Politykę.  

5) Pojęcia używane w niniejszej Polityce są zdefiniowane w odpowiednich regulaminach 

świadczenia usług maklerskich obowiązujących w Domu Maklerskim BOŚ S.A.  

II OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ZLECEŃ  

1) Dom Maklerski BOŚ S.A. realizuje zlecenia zgodnie z warunkami zlecenia określonymi 

przez Klienta. 

2) Dom Maklerski BOŚ S.A. przyjmuje zlecenia do realizacji w ramach systemów 

elektronicznych udostępnianych dla Klienta na podstawie umowy (oprogramowanie 

wskazane przez Dom Maklerski BOŚ S.A.), osobiście, telefonicznie oraz faxem. 



3) Dom Maklerski BOŚ S.A. zapewnia aby zlecenia wykonywane w imieniu Klientów były 

niezwłocznie i dokładnie rejestrowane, a w przypadku o którym mowa w pkt 11 poniżej 

alokowane. 

4) Dom Maklerski BOŚ S.A. wykonuje kolejno i niezwłocznie zlecenia Klientów, które w 

innych warunkach mogłyby być porównywalne, chyba że charakter danego zlecenia lub 

panujące warunki rynkowe to uniemożliwiają lub jest to sprzeczne z interesem Klienta. 

5) Dom Maklerski BOŚ S.A. informuje Klienta detalicznego o wszelkich istotnych 

trudnościach mogących wpłynąć na właściwe wykonanie zleceń natychmiast po 

stwierdzeniu takich trudności.  

6) Dom Maklerski BOŚ S.A. podejmuje wszelkie uzasadnione działania, aby zapewnić 

niezwłoczne i prawidłowe przekazanie na rachunek odpowiedniego Klienta instrumentów 

finansowych oraz środków pieniężnych Klienta przyjętych w ramach rozliczenia 

wykonanego zlecenia. 

7) Dom Maklerski BOŚ S.A. nie wykorzystuje w sposób nieuprawniony informacji 

dotyczących zleceń Klienta będących w toku wykonywania oraz podejmuje wszelkie 

uzasadnione działania w celu zapobieżenia nieuprawnionemu wykorzystywaniu takich 

informacji przez osoby zaangażowane,  co zostało uwzględnione również w Regulaminie 

inwestowania na własny rachunek przez osoby powiązane w Domu Maklerskim BOŚ S.A. 

8) Wszelkie działania podejmowane przez Dom Maklerski BOŚ S.A. określone w Polityce nie 

gwarantują, że zlecenie Klienta zostanie wykonane z najlepszym dla Klienta skutkiem w 

każdym przypadku i w każdych okolicznościach. 

9) Obowiązku podejmowania wszelkich wystarczających działań w celu uzyskania możliwie 

najlepszych wyników dla Klienta nie należy traktować jako zobowiązania Domu 

Maklerskiego BOŚ S.A. do uwzględnienia wszelkich dostępnych systemów wykonywania 

zleceń jak i zobowiązania Domu Maklerskiego BOŚ S.A. do działania bezpośrednio lub 

pośrednio na więcej niż jednym rynku. 

10) Z zastrzeżeniem pkt 11, w ramach świadczenia usługi wykonywania zleceń Dom Maklerski 

BOŚ S.A. nie świadczy usługi wykonywania zleceń łączonych ze zleceniami własnymi lub 

zleceniami innych Klientów.  

11) W ramach świadczenia usługi wykonywania zleceń na rzecz Klientów Profesjonalnych 

Dom Maklerski BOŚ S.A. może łączyć zlecenia Klienta Profesjonalnego z jednym lub 

kilkoma zleceniami innych Klientów Profesjonalnych Klientów Domu Maklerskiego BOŚ 

S.A. W przypadku gdy zlecenie połączone zgodnie ze zdaniem pierwszym zostało 

wykonane częściowo Dom Maklerski BOŚ S.A. alokuje wynikające stąd transakcje 

zgodnie z dyspozycją każdorazowo ustaloną z Klientami.   

12) Dom Maklerski BOŚ S.A. może zrealizować zlecenie Klienta, zawierając transakcję poza 

rynkiem regulowanym lub alternatywnym systemem obrotu lub OTF, o ile będzie to 

przewidywała umowa świadczenia usług maklerskich, zawierana z Klientem a zlecenie 

zostanie wykonane na warunkach uzgodnionych z Klientem.  

13) Dom Maklerski BOŚ S.A. może zrealizować zlecenie Klienta, zawierając transakcję na 

rachunek własny, o ile Klient wyraził na to zgodę, a zlecenie zostanie wykonane na 

warunkach nie gorszych niż w innych systemach wykonania zlecenia , przy czym ostatni 

wymóg nie musi być spełniony, jeżeli Klient zażądał realizacji zlecenia na własny rachunek 

Domu Maklerskiego BOŚ S.A. Dom Maklerski BOŚ S.A. zastrzega sobie prawo odmowy 

realizacji transakcji w powyższy sposób. Powyższe stosuje się odpowiednio do transakcji 

zawieranych za pośrednictwem zagranicznego przedsiębiorstwa inwestycyjnego. 

14) Dom Maklerski BOŚ S.A. stosuje odpowiednio pkt 1 – 7 oraz pkt 10 i 12 powyżej do usług 

świadczonych przez Dom Maklerski BOŚ S.A. w zakresie produktów energetycznych 



będących przedmiotem obrotu hurtowego na OTF, które muszą być wykonywane przez 

dostawę.     

 

 

 

III ZASADY DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA 

 

1) Dom Maklerski BOŚ S.A. podejmuje wszelkie wystarczające działania w celu uzyskania 

możliwie najlepszego wyniku dla Klienta przy uwzględnieniu następujących czynników: 

ceny instrumentu finansowego, kosztów związanych z wykonaniem zlecenia, czasu 

zawarcia transakcji, prawdopodobieństwa zawarcia transakcji oraz jej rozliczenia, 

wielkości zlecenia i jego charakteru. 

2) Dom Maklerski BOŚ S.A. przekazuje przyjęte zlecenia nabycia lub zbycia tytułów 

uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania niebędących przedmiotem obrotu 

giełdowego (w szczególności jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych) do 

podmiotu, który emituje lub wystawia tytuły uczestnictwa. W przypadku jednostek 

uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych niebędących przedmiotem obrotu giełdowego 

jest to właściwy fundusz inwestycyjny. 

3) Dom Maklerski BOŚ S.A. przekazuje przyjęte zlecenia nabycia instrumentów finansowych 

na rynku pierwotnym do emitenta instrumentu finansowego, wystawcy instrumentu 

finansowego lub sprzedającego taki instrument. Dom Maklerski BOŚ S.A. każdorazowo w 

formularzu zlecenia informuje Klienta o podmiocie, któremu przekazuje zlecenie. 

4) Zlecenia w ramach usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub 

większa liczba instrumentów finansowych oraz usługi zarządzania portfelami, w skład 

których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych i/lub instrumentów 

bazowych instrumentów pochodnych wykonywane są przez Dom Maklerski BOŚ S.A. na 

zasadach opisanych w niniejszej Polityce dotyczących wykonywania zleceń. Dom 

Maklerski BOŚ S.A. nie przenosi zleceń do innego podmiotu, ani nie przekazuje  zleceń 

innemu podmiotowi do wykonania poza przypadkami, w których klient wyda dyspozycję 

przeniesienia zlecenia do innego podmiotu lub przekazania zlecenia innemu podmiotowi. 

5) Dom Maklerski BOŚ S.A. przed zawarciem umowy o świadczenie usług w ramach 

zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów 

finansowych oraz zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa 

liczba instrumentów finansowych i/lub instrumentów bazowych instrumentów pochodnych 

przekazuje Klientowi strategię inwestycyjną, określającą m.in. cel i wytyczne inwestycyjne, 

poziom ryzyka, strukturę portfela oraz ograniczenia dokonywanych w jego ramach 

transakcji lub inwestycji, w tym limity wielkości poszczególnych inwestycji wraz z innymi 

szczególnymi warunkami ustalonymi przez klienta w oparciu, o które Dom Maklerski BOŚ 

S.A. świadczyć będzie usługę. Strategia inwestycyjna stanowi załącznik do Umowy.  

6) Z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 zdanie drugie, Dom Maklerski BOŚ S.A. świadcząc 

usługę zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba 

instrumentów finansowych lub zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub 

większa liczba instrumentów finansowych i/lub instrumentów bazowych instrumentów 

pochodnych lub przyjmując i przekazując zlecenia dotyczące instrumentów finansowych 

będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, w tym produktów na 

zamówienie sprawdza godziwość ceny zaproponowanej Klientowi, w drodze 

zgromadzenia danych rynkowych wykorzystywanych do oszacowania ceny takiego 



produktu oraz, o ile jest to możliwe, w drodze porównania ich z podobnymi lub 

porównywalnymi produktami. 

7) Dom Maklerski BOŚ S.A. wprowadził procedury zapewniające, aby sposób 

wynagradzania pracowników lub oceny ich pracy nie pozostawał w sprzeczności z 

obowiązkiem działania Domu Maklerskiego BOŚ S.A. w najlepiej pojętym interesie swoich 

klientów. W szczególności Dom Maklerski BOŚ S.A. nie dokonuje jakichkolwiek ustaleń 

dotyczących wynagrodzeń, celów sprzedaży bądź innych kwestii, które zachęcałyby jej 

pracowników do rekomendowania klientowi detalicznemu konkretnego instrumentu 

finansowego, podczas gdy Dom Maklerski BOŚ S.A. mógłby zaoferować mu inny 

instrument finansowy, który lepiej odpowiadałby jego potrzebom. 

 

IV SYSTEMY WYKONANIA ZLECEŃ (MIEJSCA WYKONYWANIA ZLECEŃ) 

 

1) Systemy wykonania zlecenia dla poszczególnych klas instrumentów finansowych zostały 

określone w poniższej tabeli. Dom Maklerski BOŚ S.A. wskazał w tabeli systemy 

wykonywania zleceń, które według racjonalnej oceny Domu Maklerskiego BOŚ S.A. w 

sposób stały umożliwiają uzyskanie możliwie najlepszego wyniku dla Klienta.  Zlecenie 

zostanie przekazane do danego systemu wykonania zlecenia, o ile przewiduje to umowa 

świadczenia usług maklerskich, a zlecenie jest możliwe do wykonania w danym systemie 

wykonania zleceń. 

 

 

Klasa instrumentów 

finansowych 

System wykonywania 

zleceń 

Kryteria brane pod uwagę 

przy dokonywaniu wyboru 

systemu wykonywaniu 

zlecenia 

Instrumenty udziałowe: 

 Akcje notowane na GPW 

 

 

 

 

 

 Akcje notowane w 

Alternatywnym systemie 

obrotu - NewConnect 

prowadzonym przez 

GPW 

 

 Akcje, na których Dom 

Maklerski BOŚ S.A. 

realizuje zlecenia za 

pośrednictwem KBC 

Securities NV. 

 

Rynek regulowany giełdowy 

- Giełda Papierów 

Wartościowych w 

Warszawie S.A. (dalej 

GPW); 

 

Alternatywny System Obrotu 

– NewConnect prowadzony 

przez GPW; 

 

 

 

NYSE, NYSE MKT, 

NASDAQ, LONDON SE, 

Deutsche Börse (Frankfurt), 

Euronext Amsterdam, 

Euronext Bruksela, Euronext 

Paryż, Toronto Stock 

Exchange, Six Swiss 

Exchange 

Zgodnie ze wskazaniem 

Klienta 



Instrumenty dłużne: 

Obligacje 

GPW, 

GPW (rynek regulowany 

Catalyst i alternatywny 

system obrotu Catalyst 

prowadzone przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A.)  

 Dom Maklerski BOŚ S.A. 

dla obligacji zakupionych na 

rynku międzybankowym. 

Zgodnie ze wskazaniem 

Klienta 

Instrumenty pochodne na 

stopę procentową 

GPW Zgodnie ze wskazaniem 

Klienta 

Walutowe instrumenty 

pochodne 

GPW Zgodnie ze wskazaniem 

Klienta 

Instrumenty pochodne na 

akcje 

GPW Zgodnie ze wskazaniem 

Klienta 

Kontrakty różnic kursowych Dom Maklerski BOŚ S.A. Instrumenty dostępne tylko 

na platformie Domu 

Maklerskiego BOŚ S.A. 

Produkty będące 

przedmiotem obrotu 

giełdowego (fundusze 

inwestycyjne typu ETF, 

giełdowe papiery 

wartościowe i towary będące 

przedmiotem obrotu 

giełdowego) 

GPW 

NYSE, NYSE MKT, 

NASDAQ, LONDON SE, 

Deutsche Börse (Frankfurt), 

Euronext Amsterdam, 

Euronext Bruksela, Euronext 

Paryż, Toronto Stock 

Exchange, Six Swiss 

Exchange 

Zgodnie ze wskazaniem 

Klienta 

Uprawnienia do emisji Towarowa Giełda Energii 

S.A. 

Zgodnie ze wskazaniem 

Klienta 

Inne instrumenty GPW  Zgodnie ze wskazaniem 

Klienta 

 

1a) Systemy wykonania zlecenia w zakresie produktów energetycznych będących 

przedmiotem obrotu hurtowego na OTF, w zakresie których Dom Maklerski BOŚ S.A. 

świadczy usługi zostały określone w poniższej tabeli.  

Produkty energetyczne z dostawą energii 

elektrycznej 

 

 

 

Produkty energetyczne z dostawą gazu 

 

 

Rynek Terminowy Produktów z Dostawą 

energii elektrycznej prowadzony przez 

Towarową Giełdę Energii S.A. w ramach 

Zorganizowanej Platformy Obrotu (OTF) 

 

Rynek Terminowy Produktów z Dostawą 

gazu prowadzony przez Towarową Giełdę 

Energii S.A. w ramach Zorganizowanej 

Platformy Obrotu (OTF) 



 

 

2) Dom Maklerski BOŚ S.A. sporządza i podaje do publicznej wiadomości na stronie 

bossa.pl, w odniesieniu do każdej klasy instrumentów finansowych, coroczny raport 

zawierający wykaz pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń oraz informacji o 

jakości wykonanych zleceń, ustalonych przy uwzględnieniu wolumenu obrotu 

zrealizowanego przez firmę w danym systemie obrotu instrumentami finansowymi w 

okresie, za który jest sporządzany raport, oraz informację o jakości wykonanych zleceń. 

Podanie przez Dom Maklerski BOŚ S.A. do publicznej wiadomości raportu, o którym mowa 

wyżej następuje z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia 2017/576.   

3) Dom Maklerski BOŚ S.A. sporządza i podaje do publicznej wiadomości na stronie bossa.pl 

kwartalne raporty zawierające dane na temat jakości wykonania transakcji na rynku OTC. 

Podanie przez Dom Maklerski BOŚ S.A. do publicznej wiadomości raportu, o którym mowa 

wyżej następuje z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia 2017/575.   

4) Dom Maklerski BOŚ S.A. wykonuje zlecenia w systemach wykonywania zleceń zgodnie z 

właściwym dla danej usługi regulaminem świadczenia usług maklerskich.  

5) Dom Maklerski BOŚ S.A. wykonuje zlecenia Klienta, dla którego prowadzi rachunek 

inwestycyjny, zawierając transakcję na rachunek Klienta na rynku, na którym działa 

bezpośrednio. Zlecenia Klienta na akcje i tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego 

inwestowania na rynku NYSE, NYSE MKT, NASDAQ, LONDON SE, Deutsche  Börse 

(Frankfurt), Euronext Amsterdam, Euronext Bruksela, Euronext Paryż, Toronto Stock 

Exchange, Six Swiss Exchange, na których Dom Maklerski BOŚ S.A. nie działa 

bezpośrednio realizowane są za pośrednictwem brokera zagranicznego – to jest firmę 

KBC Securities NV. 

6) Dom Maklerski BOŚ S.A. wykonuje zlecenia Klienta Profesjonalnego, dla którego nie 

prowadzi rachunku inwestycyjnego, zawierając transakcję na rachunek Klienta 

Profesjonalnego na rynku, na którym działa bezpośrednio. Zlecenia Klienta 

Profesjonalnego na akcje i tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania na 

rynku wskazanym w umowie zawartej z Klientem Profesjonalnym, dla którego nie 

prowadzi rachunku inwestycyjnego, na którym Dom Maklerski BOŚ S.A. nie działa 

bezpośrednio realizowane są za pośrednictwem brokera zagranicznego – to jest firmę 

KBC Securities NV. 

7) W przypadku zmiany podmiotu, za pośrednictwem którego będzie świadczona usługa na 

rynku zagranicznym bądź podpisania dodatkowej umowy z innym podmiotem na 

świadczenie usług na rynku zagranicznym, Dom Maklerski BOŚ S.A. poinformuje Klientów 

o powyższym w Zarządzeniu Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. 

8) Dom Maklerski BOŚ S.A. przy ustalaniu tabeli opłat i prowizji maklerskich na danym rynku 

zwraca szczególną uwagę na stosowanie niedyskryminujących zasad przy wyliczaniu 

stawek opłat i prowizji maklerskich, odzwierciedlając rzeczywistą rozbieżność w kosztach 

ponoszonych przez Dom Maklerski BOŚ S.A., w związku z wykorzystaniem 

poszczególnych systemów wykonania.  

9) Dom Maklerski BOŚ S.A. w związku z kierowaniem zleceń do systemu wykonywania 

zleceń nie przyjmuje świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych, które naruszałyby 

obowiązki Domu Maklerskiego BOŚ S.A. związane z zarządzaniem konfliktami interesów 

oraz przyjmowaniem świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych. Niniejsze postanowienie 

ma zastosowanie do świadczenia usług przez Dom Maklerski BOŚ S.A. w zakresie 

produktów energetycznych będących przedmiotem obrotu hurtowego na OTF, które 

muszą być wykonywane przez dostawę.  



10) Dom Maklerski BOŚ S.A. informuje Klienta o systemie wykonywania zlecenia, w którym 

jego zlecenie zostało wykonane. 

 

 

V  KRYTERIA REALIZACJI ZLECENIA 

 

1) Dom Maklerski BOŚ S.A. realizuje zlecenia Klientów, które mają określone takie warunki 

zlecenia jak: 

a) dane ustalone z Klientem, umożliwiające jednoznaczną identyfikację Klienta, 

b) datę i czas wystawienia, 

c) rodzaj i liczbę instrumentów finansowych lub instrumentów bazowych instrumentów 

pochodnych będących przedmiotem zlecenia, 

d) przedmiot zlecenia, 

e) określenie ceny, przy czym możliwe jest, w zależności od zawartej umowy świadczenia 

usług maklerskich i/lub właściwego regulaminu świadczenia usług maklerskich, 

złożenie m.in. następujących rodzajów zleceń: po cenie wg aktualnej najlepszej oferty 

przeciwnej do zlecenia Klienta (po każdej cenie), stop loss i stop limit,  

f) oznaczenie terminu ważności zlecenia, przy czym nieoznaczenie terminu oznacza 

zlecenie ważne do końca sesji, 

g) oznaczenia systemów wykonania zlecenia. 

2) W przypadku braku poszczególnych warunków zlecenia Klienta, Dom Maklerski BOŚ S.A. 

wykonuje zlecenie w sposób następujący: 

a) w przypadku braku danych koniecznych do wykonania lub przekazania zlecenia, Dom 

Maklerski BOŚ S.A. zlecenie odrzuca, chyba że jest w stanie w sposób niewątpliwy 

powyższe dane niezwłocznie uzupełnić; 

b) w przypadku braku oznaczenia ilości instrumentów finansowych będących 

przedmiotem zlecenia Klienta, Dom Maklerski BOŚ S.A. zlecenie odrzuca; oznaczenie 

ilości instrumentów finansowych może nastąpić w sposób pośredni; 

c) w przypadku braku oznaczenia ceny przez Klienta, Dom Maklerski BOŚ S.A. wykonuje 

zlecenie Klienta po cenie wg aktualnej najlepszej oferty przeciwnej do zlecenia Klienta; 

d) w przypadku braku oznaczenia systemu wykonania zlecenia, Dom Maklerski BOŚ S.A. 

wykonuje zlecenie w systemie wykonania zlecenia, w którym instrument finansowy jest 

przedmiotem obrotu, z zastrzeżeniem pkt 4) - 7), 

o ile właściwa umowa świadczenia usług maklerskich nie stanowi inaczej, bądź z 

okoliczności złożenia zlecenia nie wynika co innego. Dom Maklerski BOŚ S.A. może 

ograniczyć możliwość składania zleceń z niepełną ilością warunków do określonych 

systemów. 

3)  Dom Maklerski BOŚ S.A. podczas realizacji zlecenia bierze pod uwagę w szczególności 

następujące kryteria: 

a) charakterystykę Klienta w tym kategorie, do której należy Klient – Klient detaliczny, 

Klient profesjonalny, 

b) charakterystykę zlecenia (określenie ceny, przy czym możliwe jest w zależności od 

zawartej umowy świadczenia usług maklerskich i/lub właściwego regulaminu 

świadczenia usług maklerskich złożenie m.in. następujących rodzajów zleceń: po 

cenie wg aktualnej najlepszej oferty przeciwnej do zlecenia Klienta (po każdej cenie) 

stop loss i stop limit) w tym fakt, że zlecenie dotyczy transakcji finansowanych z 

użyciem papierów wartościowych, 



c) cechy instrumentu finansowego lub instrumentu bazowego instrumentu pochodnego 

będącego przedmiotem zlecenia, 

d) wskazanie systemu wykonywania zleceń, do których można skierować dane zlecenie. 

4) Klient zobligowany jest w zleceniu do określenia systemu  wykonania zlecenia. Za zgodą 

Domu Maklerskiego BOŚ S.A., zlecenie może nie określać systemu wykonania zlecenia. 

W takich przypadkach, jeżeli instrument finansowy lub instrument bazowy instrumentu 

pochodnego jest przedmiotem obrotu w więcej niż jednym systemie wykonania zlecenia, 

a Dom Maklerski BOŚ S.A. realizuje zlecenia w co najmniej dwóch z tych systemów 

wykonania zlecenia, Dom Maklerski BOŚ S.A.: 

a) jeżeli działa za pośrednictwem innego przedsiębiorstwa inwestycyjnego, przekazuje 

zlecenie do wykonania temu przedsiębiorstwu, o ile Dom Maklerski BOŚ S.A. nie 

działa bezpośrednio na żadnym z tych systemów wykonania zlecenia,  

b) jeżeli działa bezpośrednio co najmniej w jednym z tych systemów wykonania zlecenia: 

o ustala system wykonania zlecenia z najniższą ceną w przypadku zleceń kupna oraz 

najwyższą dla zleceń sprzedaży, 

o ustala system wykonania zlecenia z najniższymi kosztami realizacji zlecenia,  

o ustala system wykonania zlecenia, na którym zlecenie zostanie zrealizowane i 

rozliczone w najkrótszym czasie, 

o ustala system wykonania zlecenia z największym prawdopodobieństwem realizacji 

zlecenia z uwagi na wielkość obrotu w tym miejscu wykonania, ilość instrumentów 

finansowych lub instrumentów bazowych instrumentów pochodnych będących 

przedmiotem zlecenia oraz charakter zlecenia, 

o ustala system wykonania zlecenia z największym prawdopodobieństwem 

rozliczenia transakcji zawartej na podstawie zlecenia, 

o analizuje czynniki jakościowe takie jak systemy rozliczeniowe, automatyczne 

mechanizmy zawieszenia obrotu, zaplanowane działania oraz wszelkie inne 

odpowiednie aspekty, 

a następnie po dokonaniu analizy zgodnie z ppkt a) i b) niniejszego punktu, a także 

biorąc pod uwagę kryteria realizacji zlecenia określone w pkt 2, Dom Maklerski BOŚ 

S.A. wystawia zlecenie brokerskie do odpowiedniego systemu wykonania zlecenia lub 

przekazuje zlecenie Klienta do wykonania odpowiedniemu brokerowi zagranicznemu, 

wskazując  system wykonania zlecenia, na którym ma być wykonane – w przypadku, 

gdy Dom Maklerski BOŚ S.A. nie działa bezpośrednio na tym rynku. Dom Maklerski 

BOŚ S.A. monitoruje oraz weryfikuje proces wyboru systemu wykonywania zleceń w 

celu ustalenia czy osiągnięte zostały możliwie najlepsze wyniki dla Klienta. 

5) Dokonując ustaleń, o których mowa w pkt 4 Dom Maklerski BOŚ S.A. bierze pod uwagę 

konieczność transferu instrumentów finansowych lub instrumentów bazowych 

instrumentów pochodnych pomiędzy izbami rozrachunkowymi w przypadku notowania 

instrumentów finansowych w systemach wykonania zlecenia, dla których rozliczenia i 

rozrachunku dokonują różne izby i/lub w różnych walutach, oraz czas i koszty z tym 

związane. 

6) Dom Maklerski BOŚ S.A. uwzględnia kolejno ustalenia z pkt 4 lit. b) (kryteria) w ten sposób, 

że wybiera system wykonania zlecenia zapewniający najlepszą dla Klienta cenę, przy 

najniższych kosztach oraz największym prawdopodobieństwie zawarcia i rozliczenia 

transakcji w najkrótszym czasie (czynniki). W przypadku, gdy dany system wykonania 

zlecenia nie spełnia wszystkich powyższych kryteriów łącznie, Dom Maklerski BOŚ S.A. 

kieruje się względną wagą czynników wpływających na wykonanie zlecenia, określoną w 

pkt V. 



7) Analiza czynników dokonywana jest raz, bezpośrednio przed realizacją zlecenia Klienta, 

oparta jest na bieżących informacjach rynkowych dostępnych Domowi Maklerskiemu BOŚ 

S.A. w momencie jej przeprowadzania bądź informacjach historycznych – w zależności od 

charakteru czynnika oraz okoliczności złożenia i charakteru zlecenia, a jej wyniki nie 

podlegają weryfikacji oraz modyfikacji w trakcie realizacji zlecenia. W szczególności 

powtórna analiza zlecenia nie jest przeprowadzana w przypadku późniejszej modyfikacji 

zlecenia przez Klienta, chyba że realizacja zlecenia nie została jeszcze podjęta. 

8) W przypadku określenia szczegółowych instrukcji dotyczących zlecenia Dom Maklerski 

BOŚ S.A. realizuje zlecenie zgodnie z wytycznymi Klienta. W takim przypadku nie stosuje 

się ogólnych zasad realizacji zlecenia omówionych powyżej, tylko postępuje zgodnie z 

dyspozycją Klienta.  

9) Dom Maklerski BOŚ S.A. na podstawie art. 66 ust. 3 lit. f) Rozporządzenia Delegowanego 

Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków 

prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby 

tej dyrektywy, w „Informacji o polityce wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym 

interesie Klienta w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.” ostrzega Klientów, 

że wszelkiego rodzaju konkretne dyspozycje ze strony Klienta mogą uniemożliwić Domowi 

Maklerskiemu BOŚ S.A.  podjęcie kroków, które zostały opracowane i wdrożone w ramach 

niniejszej polityki, w celu uzyskania możliwie najlepszego wyniku przy wykonywaniu takich 

zleceń w odniesieniu do elementów, których wspomniane dyspozycje dotyczą. 

VI OPIS WZGLĘDNEJ WAGI POSZCZEGÓLNYCH CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA 

WYKONANIE ZLECENIA 

1) Dom Maklerski BOŚ S.A. przy wyborze systemu wykonania zlecenia w celu uzyskania 

możliwie najlepszych wyników dla Klienta w związku z wykonaniem zlecenia, w przypadku 

gdy Klient nie określi warunków zlecenia, bierze pod uwagę następujące czynniki: 

a) cena instrumentu finansowego lub instrumentu bazowego instrumentu pochodnego, 

b) koszty związane z wykonaniem zlecenia, 

c) czas zawarcia transakcji, 

d) prawdopodobieństwo zawarcia transakcji, 

e) prawdopodobieństwo rozliczenia transakcji, 

f) wielkość zlecenia, 

g) charakter zlecenia lub inne aspekty mające istotny wpływ na wykonanie zlecenia. 

2) W przypadku gdy Dom Maklerski BOŚ S.A. posiada dostęp do więcej niż jednego systemu 

wykonywania zlecenia w odniesieniu do danego instrumentu finansowego, w określaniu 

możliwie najlepszego wyniku dla Klienta jest obowiązany uwzględnić również wielkość 

opłat, które należne byłyby Domowi Maklerskiemu BOŚ S.A. za wykonanie zlecenia, oraz 

koszty wykonania zlecenia, które zostałyby poniesione w przypadku wykonania zlecenia 

w danym systemie. Wspomniane opłaty i koszty są uwzględniane w kategorii „koszty 

związane z wykonaniem zlecenia”. 

3) Dom Maklerski BOŚ S.A. dokonując wyboru systemu wykonania zlecenia, na którym 

będzie realizował zlecenia Klienta, kieruje się najlepszą ceną i najniższymi kosztami dla 

Klienta, pod warunkiem, że dany system wykonania zlecenia pozwala zrealizować 

zlecenie w całości lub w znacznym zakresie. 

4) Jeżeli mimo najlepszej ceny i najniższych kosztów w danym systemie wykonania zlecenia 

nie można zrealizować zlecenia w całości lub w znacznym zakresie Dom Maklerski BOŚ 



S.A. kieruje zlecenie do systemu wykonania zlecenia, w którym taka realizacja jest 

możliwa, o ile cena i koszty w tym systemu wykonania zlecenia nie odbiegają znacząco 

od tych ustalonych jako najkorzystniejsze dla Klienta. Jeżeli i ten warunek nie jest 

spełniony Dom Maklerski BOŚ S.A. kieruje zlecenie do systemu wykonania zlecenia z 

najlepszą ceną i najniższymi kosztami w przypadku zleceń Klientów detalicznych, a w 

przypadku zleceń Klientów profesjonalnych kieruje je do systemu wykonania zlecenia z 

największym prawdopodobieństwem realizacji zlecenia. 

5) W przypadku, gdy najlepsza cena i najniższe koszty określone są dla różnych systemów 

wykonania zlecenia, decydujące znaczenie Dom Maklerski BOŚ S.A. przyznaje kosztom 

w stosunku do zleceń Klientów detalicznych, a prawdopodobieństwu realizacji zlecenia w 

stosunku do zleceń Klientów profesjonalnych. Jeżeli ustalone dla różnych systemów 

wykonania zlecenia koszty dla Klientów detalicznych nie różnią się znacząco od siebie, o 

wyborze rynku decyduje cena, a następnie prawdopodobieństwo realizacji zlecenia i 

koszty, oraz – w dalszej kolejności – czas realizacji zlecenia i prawdopodobieństwo 

rozliczenia. 

6) Jeżeli ustalone dla różnych rynków prawdopodobieństwo realizacji transakcji dla Klientów 

profesjonalnych nie różnią się znacząco od siebie, o wyborze sytemu wykonania zlecenia 

decyduje cena, a następnie prawdopodobieństwo realizacji zlecenia i koszty, oraz – w 

dalszej kolejności – czas realizacji zlecenia i prawdopodobieństwo rozliczenia. 

7) Całkowita kwota kosztów ponoszonych przez Klienta detalicznego obejmuje cenę 

instrumentu finansowego oraz koszty związane z realizacją zlecenia. Opłaty i prowizje 

związane z usługami maklerskimi świadczonymi przez Dom Maklerski BOŚ S.A. zawarte 

są w tabelach opłat i prowizji związanych z daną usługą maklerską świadczoną przez Dom 

Maklerski BOŚ S.A. Koszty ponoszone przez Klienta i uwzględnione w opłatach i 

prowizjach płatnych na rzecz Domu Maklerskiego BOŚ S.A. zostały wskazane w Tabeli 

opłat i prowizji przekazywanych i otrzymywanych przez Dom Maklerski BOŚ S.A. będącej  

Załącznikiem nr 1 do Szczegółowych informacji dotyczących Domu Maklerskiego Banku 

Ochrony Środowiska S.A. Dom Maklerski BOŚ S.A. ujawnia Klientom na trwałym nośniku 

informacji przed zawarciem umowy świadczenia usług maklerskich informacje o kosztach 

i opłatach jakie wiążą się ze świadczoną usługą maklerską (informacja ex ante o kosztach 

i opłatach związanych ze świadczeniem usług maklerskich). Dom Maklerski BOŚ S.A. 

przekazuje klientowi na trwałym nośniku informacji roczną informację o wszystkich 

kosztach i opłatach poniesionych przez Klienta w związku z posiadanymi instrumentami 

finansowymi jak i świadczoną usługą maklerską (informacja ex post o kosztach i opłatach 

związanych ze świadczeniem usług maklerskich). Dom Maklerski BOŚ S.A. przekazuje 

takie informacje po zakończeniu danego roku kalendarzowego. Wraz z informacją o 

kosztach Dom Maklerski BOŚ S.A. przekazuje również ilustrację przedstawiającą wpływ 

całkowitych kosztów i opłat na zwrot z inwestycji. W przypadku zlecenia Klienta 

detalicznego najlepszy wynik określa się w ujęciu ogólnym uwzględniając cenę 

instrumentu finansowego lub instrumentu bazowego instrumentu pochodnego i koszty 

związane z wykonaniem zlecenia obejmujące wszelkie wydatki, jakie ponosi Klient w 

bezpośrednim związku z wykonaniem takiego zlecenia, w tym opłaty w ramach systemu 

wykonywania zleceń, opłaty z tytułu rozrachunku i rozliczenia transakcji oraz wszelkie inne 

opłaty wnoszone na rzecz stron trzecich uczestniczących w wykonywaniu zlecenia. 

8) Dom Maklerski BOŚ S.A. może określić nową wagę poszczególnych czynników 

wpływających na wybór systemu wykonania zlecenia, na którym realizowane jest zlecenie 

poprzez: 



a) wdrożenie procedury określającej sposób ustalania względnej wagi przypisywanej 

czynnikom lub 

b) określenie wartości liczbowych dla poszczególnych czynników, oraz różnicować ją w 

zależności od charakteru Klienta, charakterystyki zlecenia, cech instrumentu 

finansowego lub instrumentu bazowego instrumentu pochodnego będącego 

przedmiotem zlecenia oraz charakterystyki systemu wykonania zlecenia, na które 

można skierować dane zlecenie.  

9) Dom Maklerski BOŚ S.A. przekazuje Klientowi aktualny opis względnej wagi 

poszczególnych czynników w „Informacji o polityce wykonywania zleceń i działania w 

najlepiej pojętym interesie Klienta w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.”. 

VII  SZCZEGÓLNE ZASADY REALIZACJI ZLECENIA 

1) Realizacja zleceń na Krajowym Rynku Zorganizowanym oraz TGE 

W przypadku zleceń do dyspozycji maklera (DDM/DDM+), w których Klient oznacza 

minimalną cenę sprzedaży bądź maksymalną cenę kupna, a zlecenie realizowane jest na 

podstawie więcej niż jednego zlecenia, Dom Maklerski BOŚ S.A. realizuje zlecenie w 

następujący sposób: 

a) Zlecenie podlega realizacji, gdy kurs rynkowy instrumentu finansowego lub instrumentu 

bazowego instrumentu pochodnego lub produktu energetycznego będącego 

przedmiotem zlecenia osiągnie lub przekroczy limit określony w treści zlecenia, 

b) Klient składając zlecenie DDM może określić dodatkowe warunki jego realizacji lub 

określić sposób realizacji zlecenia, o ile nie narusza to postanowień właściwego 

regulaminu świadczenia usług maklerskich lub innych przepisów prawnych 

obowiązujących na rynku, na który jest kierowane. W szczególności Klient może 

wskazać maksymalną ilość zleceń cząstkowych, które mogą być złożone na podstawie 

zlecenia DDM, 

c) Makler realizujący zlecenie decyduje o momencie wystawienia zlecenia cząstkowego, 

jak również rynku i systemie notowań, w jakim zostanie ono zrealizowane, 

d) Transakcje wynikające ze zleceń cząstkowych mogą być, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, zawierane także jako transakcje pozasesyjne, przedsesyjne na GPW, TGE 

lub w alternatywnym systemie obrotu, 

e) W przypadku, gdy limity krzyżują się (np. kupno z limitem wyższym i sprzedaż z limitem 

niższym), maklerzy realizujący mogą pośredniczyć w negocjacjach między 

zleceniodawcami i dążyć do zawarcia transakcji, 

f) W przypadku braku możliwości realizacji zlecenia w całości bądź w części, w sytuacji 

nie możności ziszczenia się warunków określonych przez Klienta, Dom Maklerski BOŚ 

S.A. informuje o powyższym Klienta bądź odstępuje od realizacji zlecenia bądź 

przyjmuje nowe warunki dla zlecenia. Określenie nowych warunków zlecenia jest 

nowym zleceniem DDM.  

2) Realizacja Zleceń na Zagranicznym Rynku Regulowanym  

Zlecenia na akcje i tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania notowane 

na rynkach zagranicznych realizowane są wyłącznie za pośrednictwem KBC Securities 

NV.  

3) Realizacja Zleceń na rynku OTC 

Niniejsza Polityka opisuje tylko niektóre aspekty realizacji zleceń na rynku OTC. 

Szczegółowe aspekty realizacji zleceń znajdują się także w regulaminie, który reguluje 

świadczenie usług na rynku OTC. Zlecenia Klienta wykonywane są poza rynkiem 



regulowanym i alternatywnym systemem obrotu, a drugą stroną transakcji jest zawsze 

Dom Maklerski BOŚ S.A.   

1. Kryteria i czas realizacji zleceń: 

a) Z zastrzeżeniem lit. b w Systemie Transakcyjnym mogą być składane następujące 

rodzaje zleceń: 

 zlecenia po aktualnej cenie instrumentu finansowego wykazanej w Systemie 

Transakcyjnym (Egzekucja Natychmiastowa – Instant), 

 Zlecenie z limitem ceny (Buy Limit, Sell Limit, Take Profit), 

 Zlecenie typu stop (Buy Stop, Sell Stop, Stop Loss), 

 Inne rodzaje zleceń, których składanie dopuszcza Dom Maklerski BOŚ S.A. 

b) Na Equity CFD w Systemie Transakcyjnym mogą być składane następujące 

rodzaje zleceń: 

 zlecenia rynkowe (Egzekucja Rynkowa – Market), 

 zlecenia z limitem ceny (Buy Limit, Sell Limit, Take Profit), 

 zlecenia typu stop (Buy Stop, Sell Stop, Stop Loss), 

 inne rodzaje zleceń, które zostaną określone w Decyzji Dyrektora Domu 

Maklerskiego BOŚ S.A. 

c) W Systemie Transakcyjnym mogą być składane również tzw. zapytania o cenę 

Instrumentu Finansowego. 

d) Egzekucja Natychmiastowa - Instant oznacza realizację zlecenia z gwarancją ceny 

jego wykonania, przy zastrzeżeniu, że cena ta mieści się w granicach 

wyznaczonych przez mechanizm dopuszczający odchylenie od ceny w złożonym 

przez Klienta zleceniu, o którym mowa w lit. e poniżej i jednoczesnym braku 

gwarancji wykonania w sytuacjach określonych Regulaminem.    

e) Mechanizm dopuszczający odchylenie od ceny w złożonym przez Klienta zleceniu 

występuje w sytuacji gdy od momentu złożenia zlecenia przez Klienta cena w 

Systemie Transakcyjnym uległa zmianie, a zlecenie nie zostało zrealizowane. 

Maksymalne dopuszczalne odchylenia dla każdego Instrumentu Finansowego 

określane jest w trybie Zarządzenia Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. 

f) Dopuszczalne odchylenie od ceny, o którym mowa w lit. e jest symetryczne. 

Oznacza to, iż zlecenie Klienta zostanie zrealizowane po cenie określonej w 

zleceniu Klienta zarówno w przypadku korzystnego jak i niekorzystnego dla Klienta 

odchylenia od ceny, co skutkować może w przypadku korzystnego dla Klienta 

odchylenia od ceny realizacją zlecenia kupna po cenie niższej od ceny rynkowej 

Instrumentu Finansowego a zlecenia sprzedaży po cenie wyższej od ceny 

rynkowej Instrumentu Finansowego, a w przypadku niekorzystnego dla Klienta 

odchylenia od ceny realizacja zlecenia kupna po cenie wyższej od ceny rynkowej 

Instrumentu Finansowego a zlecenia sprzedaży po cenie niższej od ceny rynkowej 

Instrumentu Finansowego.  

g) W przypadku przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego odchylenia, Klient 

otrzyma ponowne kwotowanie (Requote) Instrumentu Finansowego. Dalsza 

realizacja zlecenia wymaga zgody Klienta, z zastrzeżeniem postanowień lit. h 

poniżej. 

h) Klient może samodzielnie, w Systemie Transakcyjnym określić parametr 

maksymalnej akceptowanej przez Klienta różnicy między ceną określoną w 

Zleceniu a ceną ponownego kwotowania (Requote) Instrumentu Finansowego. 

Oznacza to, że w przypadku kiedy bezwzględna różnica pomiędzy ceną zlecenia 



a ceną ponownego Kwotowania (Requote) jest mniejsza bądź równa parametrowi 

akceptowalnej przez Klienta różnicy, zgoda Klienta jest automatyczna, a zlecenie 

zostaje zrealizowane po cenie z ponownego Kwotowania. 

i) Z zastrzeżeniem zdania drugiego na otwarciu sesji dla danego instrumentu 

finansowego wszystkie zlecenia transakcyjne realizowane są po kursie otwarcia, 

przy czym otwarcie pozycji długich oraz zamknięcie pozycji krótkich odbywa się po 

cenie ASK na otwarciu, a otwarcie pozycji krótkich i zamknięcie pozycji długich po 

cenie BID na otwarciu. Na otwarciu sesji dla danego Equity CFD wszystkie zlecenia 

transakcyjne realizowane są po cenie lub cenach zgłoszonych wcześniej, a 

niezrealizowanych najlepszych zleceń przeciwstawnych na Rynku Bazowym 

(zlecenia rynkowe). Cena realizacji może różnić się od ceny ustalonej przez Klienta 

w zleceniu oczekującym oraz od ceny otwarcia danego Instrumentu Finansowego. 

j) O kolejności realizacji zleceń transakcyjnych przez Dom Maklerski BOŚ S.A. 

decyduje limit ceny, a w przypadku zleceń z tym samym limitem ceny czas złożenia 

zlecenia przez Klienta.  

k) Dom Maklerski BOŚ S.A. publikuje na stronie internetowej bossafx.pl informację o 

standardowym czasie wykonania zlecenia nabycia lub zbycia Instrumentów 

Finansowych, standardowych warunkach rynkowych. Standardowy czas 

wykonania zlecenia nie jest zobowiązaniem ani gwarancją Domu Maklerskiego 

BOŚ S.A. wykonania zlecenia Klienta w tym czasie lub czasie krótszym i nie może 

stanowić podstaw do roszczeń Klienta wobec Domu Maklerskiego BOŚ S.A. 

Standardowy czas wykonania zlecenia podaje się jedynie w celach informacyjnych. 

l) Dom Maklerski BOŚ S.A. w ramach Systemu Transakcyjnego może udostępnić 

Klientowi moduł do tworzenia matematycznych mechanizmów transakcyjnych 

służących do Handlu Zautomatyzowanego. 

m) Dom Maklerski BOŚ S.A. może udostępnić Klientowi gotowe, wystandaryzowane 

matematyczne mechanizmy transakcyjne do Handlu Zautomatyzowanego, które 

nie stanowią wykonywania przez Dom Maklerski BOŚ S.A. doradztwa 

inwestycyjnego, ani sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz 

innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie 

instrumentów finansowych ani zarządzania portfelami, w skład których wchodzi 

jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Udostępnienie gotowych 

wystandaryzowanych matematycznych mechanizmów transakcyjnych do Handlu 

Zautomatyzowanego nie stanowi także porady inwestycyjnej. Dom Maklerski BOŚ 

S.A. informuje także, iż opis ryzyk związanych z korzystaniem z Handlu 

Zautomatyzowanego zawarty jest w Deklaracji Świadomości Ryzyka.. 

n) Matematyczny mechanizm transakcyjny stworzony przez Klienta nie może 

wykorzystywać zewnętrznych źródeł kwotowań cen instrumentów finansowych, a 

uzyskanie przez DM BOŚ S.A. uzasadnionego podejrzenia stosowania takiego 

oprogramowania stanowi podstawę do rozwiązania Umowy bez zachowania 

okresu wypowiedzenia. 

o) Dom Maklerski BOŚ S.A. może ograniczyć wartość lub wolumen zleceń 

składanych przez Klientów, a także maksymalny poziom zaangażowania dla 

danego instrumentu lub grupy instrumentów, jak i maksymalną wartość pozycji 

globalnej Klienta lub Klientów Domu Maklerskiego BOŚ S.A. 

 

 

 



2. Kwotowanie cen: 

a) Dom Maklerski BOŚ S.A. kwotuje na bieżąco w Systemie Transakcyjnym w Dni 

Obrotu ceny instrumentów finansowych na podstawie cen odpowiadających im 

Instrumentów Bazowych obowiązujących na Rynku Międzybankowym, rynku 

regulowanym lub na innym rynku finansowym, otrzymanych od Dostawców 

kwotowań.  

b) Z zastrzeżeniem lit. d) Dom Maklerski BOŚ S.A. kwotuje cenę danego Instrumentu 

Finansowego podając jednocześnie jego cenę kupna (BID) i odpowiadającą jej 

cenę sprzedaży (ASK), po której Klient może dokonać Transakcji, z tym 

zastrzeżeniem, iż cena kupna (BID) danego Instrumentu Finansowego nie może 

być niższa niż lub równa minimalnemu progowi ceny określonemu w Zarządzeniu 

Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. W przypadku osiągnięcia przez dany 

Instrument Finansowy dla ceny kupna (BID) minimalnego progu ceny wskazanej w 

Zarządzeniu Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A., o ile Klient nie zamknie 

otwartych pozycji na danym Instrumencie Finansowym samodzielnie, Dom 

Maklerski BOŚ S.A. bez konieczności uzyskiwania zgody Klienta zamyka wszystkie 

otwarte na danym Instrumencie Finansowym pozycje Klienta z ceną kupna (BID) 

wskazaną w tym Zarządzeniu i odpowiadającą jej z momentu osiągniecia tej ceny 

ceną sprzedaży (ASK) danego Instrumentu Finansowego.  

c) Dom Maklerski BOŚ S.A. sprawdza godziwość ceny zaproponowanej Klientowi, w 

drodze zgromadzenia danych rynkowych wykorzystywanych do kwotowania 

Instrumentów Finansowych oraz, o ile jest to możliwe, w drodze porównania cen 

zakwotowanych z cenami Renomowanej Agencji wskazanej w drodze Zarządzenia 

Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. 

d) Kwotowanie Equity CFD ma wyłącznie charakter informacyjny. Ostateczna cena, 

po której Transakcja na Equity CFD została zawarta, zostanie podana Klientowi 

zwrotnie za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego. Cena realizacji zlecenia 

może różnić się od ceny ustalonej przez Klienta w zleceniu. 

e) Listę Dostawców kwotowań Dom Maklerski BOŚ S.A. określa Zarządzeniem 

Dyrektora DM BOŚ S.A. 

 

 

 

VIII  WYKAZYWANIE KLIENTOWI, ŻE ZLECENIE ZOSTAŁO WYKONANE ZGODNIE Z 

POLITYKĄ 

 

1) W przypadku, gdy komórka organizacyjna obsługująca umowę, na podstawie której była 

zrealizowana transakcja otrzyma żądanie Klienta wykazania mu, że Dom Maklerski BOŚ 

S.A. wykonał zlecenie bądź działał zgodnie z Polityką, przedstawia Klientowi zestawienie 

zawierające: 

a) rynki, na których możliwe było wykonanie zlecenia, 

b) cenę instrumentu finansowego lub instrumentu bazowego instrumentu pochodnego 

którego dotyczy żądanie, na rynku w godzinie wykonania zlecenia, 

c) koszt wykonania zlecenia na rynkach, o których mowa w lit. a), 

d) wolumen transakcji zrealizowanych na danym instrumencie finansowym lub 

instrumencie bazowym instrumentu pochodnego na rynkach, o których mowa w lit. a), 

2) Zestawienie, o którym mowa w pkt 1 jest przekazywane Klientowi w ciągu 14 dni od 

otrzymania żądania Klienta. 



3) W przypadku gdy Klient składa Domowi Maklerskiemu BOŚ S.A. uzasadnione i 

proporcjonalne wnioski o informacje na temat Polityki Domu Maklerskiego BOŚ S.A. lub 

uzgodnień oraz sposobu dokonywania przeglądów tej Polityki, Dom Maklerski BOŚ S.A. 

udziela jasnych odpowiedzi w terminie 14 dni od otrzymania żądania Klienta.  

 

 

IX  MONITOROWANIE I WERYFIKACJA AKTUALNOŚCI POLITYKI  

 

1) Dom Maklerski BOŚ S.A. monitoruje skuteczność wdrożonych rozwiązań dotyczących 

wykonywania zleceń i stosowania niniejszej Polityki. 

2) W celu zapewnienia efektywności realizacji powyższej polityki Dom Maklerski BOŚ S.A. 

dokonuje okresowo, nie rzadziej niż raz do roku przeglądu i oceny aktualności stosowanej 

polityki oraz jakość wykonywania zleceń. Każdy Kierownik/Dyrektor komórek 

organizacyjnych zajmujących się obsługą Klienta może zgłaszać wnioski do Zarządu 

Domu Maklerskiego BOŚ S.A. w zakresie uzupełnienia, aktualizacji lub korekcji wszelkich 

niedociągnięć Polityki oraz jakości wykonywania zleceń.  

3) Dom Maklerski BOŚ S.A. dokona przeglądu Polityki również w przypadku wystąpienia 

istotnej zmiany, która trwale będzie wpływała na zdolność Domu Maklerskiego BOŚ S.A. 

do dalszego uzyskiwania w sposób ciągły możliwie najlepszych wyników podczas 

wykonywania zleceń Klientów w systemach uwzględnionych w Polityce. Istotną zmianą 

jest znaczące zdarzenie, które może wpływać na parametry najlepszego wykonania, 

takich jak koszty, cena, czas zawarcia transakcji, prawdopodobieństwo wykonania oraz 

rozliczenia, wielkość, charakter lub wszelkiego rodzaju inne aspekty dotyczące 

wykonywania zlecenia. Dom Maklerski BOŚ S.A. ocenia, czy nastąpiła istotna zmiana oraz 

rozważa wprowadzenie zmian w odniesieniu do rangi czynników najlepszego 

wykonywania w zakresie spełnienia nadrzędnego wymogu najlepszego wykonania.   

4) W przypadku istotnych zmian wpływających na jakość realizacji zlecenia Dom Maklerski 

BOŚ S.A. informuje o nowych zasadach Klientów, w szczególności o zmianach 

związanych z: 

 możliwymi systemami wykonywania zlecenia,  

 sposobem przypisywania wagi poszczególnym czynnikom wpływającym na wykonanie 

zlecenia. 

Informacje te dostępne są w Punktach Obsługi Klientów, przekazywane Klientom przy 

użyciu trwałego nośnika informacji oraz umieszczone na stronie internetowej Domu 

Maklerskiego BOŚ S.A. 

 

Dane dotyczące jakości wykonania zleceń publikowane są na stronie internetowej Domu 

Maklerskiego BOS S.A. https://bossa.pl/oferta/dokumenty. 

 

X  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1) Dom Maklerski BOŚ S.A. przekazuje Klientowi dokument „Informację o Polityce 

wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Domu Maklerskim 

Banku Ochrony Środowiska S.A.” zawierającej zwięzłe informacje na temat Polityki, w tym 

informacje o całkowitych ponoszonych przez Klientach kosztach. Informacja o której mowa 

w zdaniu pierwszym zawiera także odnośnik do najnowszych danych dotyczących jakości 

wykonania, które są publikowane zgodnie z art. 27 ust. 3 dyrektywy 2014/65/UE dla 

https://bossa.pl/oferta/dokumenty


każdego systemu wykonywania zleceń wymienionego przez Dom Maklerski BOŚ S.A. w 

niniejszej Polityce. 

2) Klient przed zawarciem umowy świadczenia usługi maklerskiej wyraża zgodę na niniejszą 

Politykę.  

3) Dom Maklerski BOŚ S.A. informuje Klienta o istotnych zmianach niniejszej Polityki, o ile 

istotna zmiana dotyczy usług świadczonych na rzecz Klienta w terminie umożliwiającym 

wypowiedzenie umowy świadczenia usługi maklerskiej.  

4) Informacje, o których mowa w pkt 3 Dom Maklerski BOŚ S.A. przekazuje Klientowi przy 

użyciu trwałego nośnika informacji lub za pośrednictwem strony internetowej Domu 

Maklerskiego BOŚ S.A. 

5) Dom Maklerski BOŚ S.A. uznaje złożenie zlecenia przez Klienta po przedstawieniu 

informacji, o których mowa w pkt 3 za zgodę Klienta na stosowanie Polityki w nowym 

brzmieniu.  

 

Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 1 maja 2020 r., z wyłączeniem zmian wskazanych w 

rozdziale VII, pkt 3) ppkt 2, które wchodzą w życie z dniem 13 maja 2020 r.   


