Wyciąg z zarządzeń Dyrektora DM BOŚ S.A. według stanu na dzień 14 kwietnia 2021 roku
(Rynek Energii i Rolno-Spożywczy – dla osób fizycznych)
Zarządzenie nr 2 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 14 kwietnia 2021 roku
Działając zgodnie z postanowieniami § 33 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. – dla osób fizycznych ustala się następujący termin
przyjmowania od Klienta zlecenia otwarcia aukcji:
1. na Rynku Towarów Rolno–Spożywczych (RTRS) – do godziny 15:00 w ósmym dniu roboczym
przed proponowaną datą aukcji
2. na Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej (RTPE) oraz Rynku
Terminowym Produktów z dostawą gazu (RTPG) - do godziny 15:00 w piątym dniu roboczym
przed proponowaną datą aukcji.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 16 lutego 2021 roku
Działając zgodnie z postanowieniami § 2 pkt 37 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. – dla osób fizycznych 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
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lutego 2021 r.

Zarządzenie nr 2 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 16 lutego 2021 roku
1. Działając na podstawie § 5 ust. 11 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. – dla osób fizycznych (dalej jako „Regulamin”) ustala się,
że od dnia 16 lutego 2021 r. DM może przyjmować poniższe oświadczenia Klienta składane na
podstawie Umowy lub Regulaminu z kwalifikowanym podpisem elektronicznym Klienta:
a. Formularz informacji - GIIF
b. Pełnomocnictwo dla DM
c. Karta wzoru podpisu reprezentanta Klienta
d. Karta wzoru podpisu Klienta
e. Pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz Klienta inne niż dla DM
f. Oświadczenie o zgodzie na elektroniczny obieg faktur
g. Dyspozycja zmiany adresów e-mail do odbioru faktur
h. Oświadczenie o statucie FATCA
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i.
j.
k.
l.

Oświadczenie o rezydencji podatkowej CRS
Aneks dostęp do danych rynkowych TGE
Lista osób upoważnionych do korzystania z danych rynkowych TGE
Upoważnienie dla DM do złożenia wniosku do RRM TGE o przekazywanie informacji
do ACER
m. Lista osób upoważnionych do uzyskania dostępu do systemu RRM TGE
n. Aneks do Umowy dotyczący Klientów, dla których DM świadczy usługi maklerskie na
rynkach energii elektrycznej
o. Lista osób upoważnionych do kontaktów w sprawie grafikowania energii elektrycznej
p. Aneks do Umowy dotyczący Klientów, dla których DM świadczy usługi maklerskie na
rynkach gazu
q. Lista osób upoważnionych do kontaktów w sprawie uzgadniania nominacji gazu
r. Oświadczenie - pośredniczący podmiot gazowy
s. Wniosek o założenie konta i nadanie kodu w e-RTRS
t. Dyspozycja dodania rachunku bankowego
u. Dyspozycja usunięcia rachunku bankowego
v. Deklaracje cząstkowe i deklaracje roczne
w. Odwołanie pełnomocnictwa udzielonego do działania w imieniu i na rzecz Klienta
inne niż dla DM,
x. Wypowiedzenie umowy
y. Formularz aktualizacji danych Klienta
z. Oświadczenia o umorzenie praw w celu spełnienia obowiązku rozliczenia kolorów
aa. Oświadczenie o zgodnie na zakup praw na rachunku DM BOŚ S.A.
bb. Oświadczenie potwierdzające zawieranie transakcji na produkty energetyczne
będące w obrocie hurtowym
cc. Ustanowienie blokady lub zastawu na rejestrze towarów giełdowych
dd. Prowizja negocjowana
ee. Aneks do Umowy dotyczący Klientów, dla których DM akceptuje jako depozyt
zabezpieczający aktywa inne niż środki pieniężne
ff. Aneks - oprocentowanie rachunku
gg. Zgoda na transfer pozycji
hh. Oświadczenie o stosowaniu regulaminu w okresie przejściowym
ii. Umowa o zachowaniu poufności
jj. Blokada i pełnomocnictwo dot. transakcji dot. praw majątkowych
kk. Oświadczenie podmiotu udostępniającego jednostki grafikowe
ll. Oświadczenie Podmiotu Udostępniającego potwierdzające udostępnienie Kodu ZUP.
2. DM jest uprawniony do odmowy przyjęcia dokumentów lub oświadczeń wskazanych w ust. 1
jeśli podpis kwalifikowany został złożony po upływie ważności certyfikatu lub w ocenie DM
zaistnieją inne okoliczności co do wiarygodności lub autentyczności podpisu lub tożsamości
Klienta lub złożonego oświadczenia (dokumentu) lub okoliczności związane ze zmianą,
modyfikacją przerobieniem lub jakąkolwiek inną zmianą wzoru oświadczenia lub dokumentu
wskazanego w ust. 1 w stosunku do wzoru udostępnionego Klientowi przez DM, o czym DM
poinformuje Klienta.
3. Oświadczenia i dokumenty wskazane w ust. 1 o ile nie znajdzie do nich zastosowania ust. 2
skuteczne są wobec DM najpóźniej od następnego dnia roboczego po potwierdzeniu ich
otrzymania przez DM.
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4. Oświadczenia i dokumenty wskazane w ust. 1 należy przekazać do DM za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: energia@bossa.pl . Dokument powinien zostać zabezpieczony
przed otwarciem hasłem.
5. Działając na podstawie § 10 ust. 4b Regulaminu z dniem wejścia w życie niniejszego
Zarządzenia ustala się dopuszczalność potwierdzania wzoru podpisu Klienta w formie
elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z następującymi zasadami:
podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym Karta Wzoru Podpisu Reprezentanta
Klienta lub Karta Wzoru Podpisu Klienta powinna być dokumentem zawierającym odręczny
wzór podpisu osoby wskazanej w tym dokumencie.
6. Działając na podstawie § 13 ust. 10 Regulaminu z dniem wejścia w życie niniejszego
Zarządzenia ustala się dopuszczalność udzielania pełnomocnictwa, odwoływania
pełnomocnictwa oraz potwierdzania wzoru podpisu pełnomocnika w formie elektronicznej z
kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z następującymi zasadami: podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym Pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz
Klienta inne niż dla DM powinno być dokumentem podpisanym kwalifikowanym podpisem
elektronicznym zarówno w imieniu mocodawcy jak i przez pełnomocnika, zawierającym
dodatkowo odręczny wzór podpisu wskazanego w tym dokumencie pełnomocnika. Odwołanie
pełnomocnictwa powinno być dokumentem podpisanym kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w imieniu mocodawcy.
7. W przypadku Klientów będących osobą fizyczną podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym Lista osób upoważnionych do korzystania z danych rynkowych TGE powinna
zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym zarówno w imieniu Klienta jak
i przez wskazanych w tym dokumencie pełnomocników.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lutego 2021 r.

Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 16 lutego 2021 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. – dla osób fizycznych określa się rynki na których
Dom Maklerski BOŚ S.A. (dalej DM) świadczy usługi maklerskie za pośrednictwem oprogramowania
wskazanego przez DM:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Rynek Dnia Następnego (RDN)
Rynek Dnia Bieżącego (RDB)
Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg)
Rynek Terminowy Produktów z dostawą energii elektrycznej (RTPE)
Rynek Terminowy Produktów z dostawą gazu (RTPG)
Rynek Praw Majątkowych (RPM)
Rynek Towarów Rolno–Spożywczych (RTRS)

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lutego 2021 r.

Zarządzenie nr 4 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 16 lutego 2021 roku
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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. – dla osób fizycznych ustala się wysokość
oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach pieniężnych Klientów w
wysokości 0 %.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lutego 2021 roku.

Zarządzenie nr 5 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 16 lutego 2021 roku
Działając zgodnie z postanowieniami § 20 ust. 9 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. – dla osób fizycznych ustala się, że depozyt
transakcyjny dla Rynku Dnia Bieżącego (RDB) na sesję giełdową określany będzie każdorazowego w
wysokości salda dostępnych środków pieniężnych zapisanych na rachunku pieniężnym Klienta w dniu
D o godz. 10.45 i będzie obowiązywał od godziny 14:00 w dniu D, do godziny 14:00 w dniu D+1. Na
wniosek Klienta, DM może wyrazić zgodę na zwiększenie wartości depozytu transakcyjnego Klienta
o środki pieniężne wpłacone przez Klienta po terminach określonych w zdaniach poprzednich.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lutego 2021 r.

Zarządzenie nr 6 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 16 lutego 2021 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. – dla osób fizycznych, 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 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 16 lutego 2021 r.
Zarządzenie nr 7 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 16 lutego 2021 roku
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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. – dla osób fizycznych 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:
a. na indywidualny rachunek bankowy do wpłat przypisany Klientowi DM prowadzony
przez Bank Ochrony Środowiska S.A. II O/Warszawa. Właścicielem tego rachunku
bankowego jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 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) lub
b. na rachunek bankowy o numerze: 82 1540 1157 2115 6610 4333 0010 prowadzony
przez Bank Ochrony Środowiska S.A. II O/Warszawa. Właścicielem tego rachunku
bankowego jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Przy wpłatach na ten
rachunek bankowy w tytule przelewu należy obowiązkowo podać 6-cyfrowy numer
rachunku prowadzonego dla Klienta przez DM, na którym mają zostać zaksięgowane
środki oraz nazwę Klienta będącego właścicielem tego rachunku.
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 16 lutego 2021 roku

Zarządzenie nr 8 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 16 lutego 2021 roku
Działając zgodnie z postanowieniami § 28 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. – dla osób fizycznych zawiesza się przyjmowanie
modyfikacji zleceń na Rynku Praw Majątkowych (RPM).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lutego 2021 r.
Zarządzenie nr 9 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 16 lutego 2021 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. – dla osób fizycznych (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:
https://www.tge.pl/regulacje#dokumenty-ogolne,
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a w przypadku Rynku Dnia Bieżącego (RDB), zlecenia kupna i sprzedaży towarów giełdowych oraz
ich modyfikacji i anulacji będą przyjmowane w dni robocze w godzinach od 7:30 do 18:00
a w soboty, niedziele i dni świąteczne w godzinach od 8:00 do 15:30.
2. Zlecenia mogą być składane za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez Dom Maklerski
Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej „DM”), drogą telefoniczną, faksową oraz za pośrednictwem
poczty elektronicznej e-mail według harmonogramów określonych przez TGE dla poszczególnych
rynków, z zastrzeżeniem, że:
a. zlecenia złożone drogą telefoniczną, faksową oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej
e-mail w okresie 15 minut przed końcem przyjmowania zleceń przez TGE, przyjmowane są
warunkowo, bez gwarancji przekazania ich na właściwy rynek;
b. zlecenia złożone za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM w okresie 5 minut
przed 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, potwierdzenia zleceń e-mailowych oraz zleceń i dyspozycji
faksowych przyjmowane są pod następującymi numerami telefonów:
 +48 32 606 76 30
 +48 32 606 76 36
 +48 572 570 899
zlecenia i dyspozycje faksowe przyjmowane są pod numerem faksu: +48 32 606 76 31.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lutego 2021 r.

Zarządzenie nr 10 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 16 lutego 2021 roku
Działając zgodnie z postanowieniami § 31 ust. 5 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. – dla osób fizycznych ustala się, że maksymalna
ważność zleceń na Rynku Dnia Bieżącego (RDB) w dni robocze to godzina 18:00 a w soboty, niedziele
i dni świąteczne to godzina 15:30 w dniu ich złożenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lutego 2021 r.

Zarządzenie nr 11 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 16 lutego 2021 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. – dla osób fizycznych ustala się następujące wymogi
dotyczące zleceń Do Dyspozycji Maklera (DDM) przyjmowanych do realizacji przez Dom Maklerski BOŚ
S.A. (dalej DM):
1. energia elektryczna (RDN, RDB, RTPE):
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a) minimalna wartość zlecenia: 1.000.000 zł lub
b) minimalny wolumen zlecenia: 5.000 MWh
2. gaz (RDNiBg, RTPG):
a) minimalna wartość zlecenia: 1.000.000 zł lub
b) minimalny wolumen zlecenia: 10.000 MWh
3. Rynek Praw Majątkowych (RPM): minimalna wartość zlecenia: 1.000.000 zł
4. Rynek Towarów Rolno–Spożywczych: minimalna wartość zlecenia: 1.000.000 zł
W uzasadnionych przypadkach DM może przyjąć zlecenie DDM o wartości mniejszej niż wymienione
w pkt. od 1 do 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lutego 2021 r.
Zarządzenie nr 12 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 16 lutego 2021 roku
Działając zgodnie z postanowieniami § 35 ust. 7 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. – dla osób fizycznych upoważnia się niżej
wymienionych pracowników Domu Maklerskiego BOŚ S.A. do realizacji zleceń „do dyspozycji maklera”
(DDM):
1. Gancarczyk Grzegorz – makler giełd towarowych, Dyrektor Wydziału Usług Brokerskich na Rynkach
Energii
2. Lach Marta - makler giełd towarowych
3. Petretsiuk Kateryna – makler giełd towarowych
4. Sornat Katarzyna – makler giełd towarowych
5. Sroczyńska Agnieszka - makler giełd towarowych
6. Wosz Katarzyna - makler giełd towarowych
7. Czuber Tomasz - makler giełd towarowych
8. Jędrzejak Zdzisław - makler giełd towarowych
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lutego 2021 r.

Zarządzenie nr 13 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 16 lutego 2021 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. – dla osób fizycznych ustala się, że obowiązującą
metodologią wyznaczania depozytów wstępnych i uzupełniających są algorytmy wskazane w aktualnie
obowiązujących Szczegółowych Zasadach Rozliczeń Rynków Prowadzonych przez TGE S.A.
opublikowanych na stronie internetowej Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Ustala się
całkowity depozyt zabezpieczający jako sumę depozytu wstępnego i depozytu uzupełniającego.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lutego 2021 r.
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