
 
 
 
 
 
 

 

Zarządzenie nr 09/2020 Regulation No. 09/2020 

Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego 
TMS Brokers S.A. w sprawie 
szczegółowych zasad postępowania w 
przypadku pozycji, dla których od 
momentu otwarcia lub złożenia upłynęło 
365 dni 
 

of the President of the Management Board 
of Dom Maklerski TMS Brokers S.A. 
regarding detailed rules of conduct in the 
case of positions for which 365 days have 
elapsed since the moment of opening or 
submission   
 

z dnia 03 lutego 2020 r. of 03 February 2020 

§ 1 

Działając zgodnie z Rozdziałem III § 12 ust. 6 pkt 1) 

„Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń przez Dom 

Maklerski TMS Brokers S.A. w systemie transakcyjnym MT5, 

prowadzenia rachunków pieniężnych i rejestrów oraz wymiany 

walutowej” (dalej: „Regulamin MT5”), ustala się, że w ramach 

wariantu ofertowego TMS Trader: 

1. Dom Maklerski TMS Brokers S.A. (dalej: „TMS 

Brokers”) zamyka wszystkie pozycje Klienta 

otwarte w dniu 5 marca 2015 roku lub później, dla 

których od momentu ich otwarcia upłynęło więcej 

niż 365 dni: 

a) W przypadku gdy instrument bazowy dla da-

nego Instrumentu Finansowego jest notowany 

w obrocie zorganizowanym, za cenę zamknię-

cia Instrumentu Finansowego przyjęty zostanie 

kurs zamknięcia Instrumentu Finansowego po-

chodzący z systemu transakcyjnego MT5. Dla 

długich pozycji kursem zamknięcia będzie kurs 

bid, dla krótkich kurs ask. 

b) W przypadku gdy instrument bazowy dla da-

nego Instrumentu Finansowego nie będzie no-

towany w obrocie zorganizowanym, cena za-

mknięcia będzie pochodziła z końca dnia wg 

czasu CET lub CEST (w zależności od obowią-

zujące w Polsce w danym dniu stref czasowej) 

po kursie pochodzącym z systemu transakcyj-

nego MT5. Dla długich pozycji kursem za-

mknięcia będzie kurs bid, dla krótkich kurs ask. 

c) W przypadku gdy data zamknięcia przypada na 

dzień wolny od handlu dla danego Instrumentu 

Finansowego, pozycja zostanie zamknięta w 

§ 1 

Acting in accordance with Chapter III § 12 para. 6 point 1) of 

the "Terms of use governing the provision of services for the execution of 

orders by Dom Maklerski TMS Brokers S.A. in the MT5 transaction 

system, maintenance of cash accounts and registers, and foreign exchange" 

(hereinafter: "Terms of use MT5"), it is determined that as 

part of the TMS Trader offer variant: 

1. Dom Maklerski TMS Brokers S.A. (hereinafter: 

"TMS Brokers") closes all client positions opened 

on March 5, 2015 or later, for which more than 365 

days have elapsed since their opening: 

a) If the underlying instrument for a Finan-

cial Instrument is listed on organized 

trading, the closing price of the Financial 

Instrument adopted from the MT5 trans-

action system shall be adopted at the clos-

ing price of the Financial Instrument. For 

long positions, the closing price will be a 

bid price, for a short ask price. 

b) If the underlying instrument for a Finan-

cial Instrument is not listed in organized 

trading, the closing price will come from 

the end of the day according to the CET 

or CEST time (depending on the time 

zones in Poland on a given day) at the 

price from the MT5 transaction system. 

For long positions, the closing price will 

be a bid price, for a short ask price. 

c) If the closing date falls on a day off from 

trading for a Financial Instrument, the 

position will be closed on the next trading 



 
 
 
 
 
 

 

najbliższym dniu handlu danego Instrumentu 

Finansowego na zasadach wskazanych powy-

żej. 

d) Pozycje otwarte przed dniem 5 marca 2015 

roku nie są objęte procesem zamykania na 

mocy Rozdziału III § 12 ust. 6 pkt 1 Regula-

minu MT5 i niniejszego zarządzenia. 

2. TMS Brokers anuluje wszystkie zlecenia oczekujące 

Klienta, dla których od momentu ich złożenia upły-

nęło więcej niż 365 dni, z zastrzeżeniem, że: 

a) Zlecenia oczekujące złożone przed dniem 20 

listopada 2016 roku nie są objęte procesem 

anulowania na mocy Rozdziału III § 2 ust. 14 

pkt 6) Regulaminu MT5 i niniejszego zarządze-

nia. 

b) Na potrzeby niniejszego zarządzenia przyjmuje 

się, że modyfikacja zlecenia oczekującego nie 

jest tożsama z jego ponownym złożeniem. W 

konsekwencji termin 365 dni jest liczony od 

pierwotnego złożenia zlecenia oczekującego, 

nie zaś od jego ostatniej modyfikacji. 

 

§ 2 

Działając zgodnie z Rozdziałem III § 12 ust. 6 pkt 1) 

„Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń przez Dom 

Maklerski TMS Brokers S.A. w systemie transakcyjnym MT4, 

prowadzenia rachunków pieniężnych i rejestrów oraz wymiany 

walutowej” (dalej: „Regulamin MT4”), ustala się, że w ramach 

wariantu ofertowego TMS Trader: 

1. TMS Brokers zamyka wszystkie pozycje Klienta 

otwarte w dniu 5 marca 2015 roku lub później, dla 

których od momentu ich otwarcia upłynęło więcej 

niż 365 dni. 

a) W przypadku gdy instrument bazowy dla da-

nego Instrumentu Finansowego jest notowany 

w obrocie zorganizowanym, za cenę zamknię-

cia Instrumentu Finansowego przyjęty zostanie 

kurs zamknięcia Instrumentu Finansowego po-

chodzący z systemu transakcyjnego MT4. Dla 

długich pozycji kursem zamknięcia będzie kurs 

bid, dla krótkich kurs ask. 

day of a Financial Instrument on the prin-

ciples indicated above. 

d) Positions open before March 5, 2015 are 

not subject to the closing process pursu-

ant to Chapter III § 12 para. 6 point 1 of 

the Terms of use MT5 and this regulation. 

2. TMS Brokers shall cancel all Pending Client's orders 

for which more than 365 days have elapsed since 

their submission, provided that: 

a) Pending orders submitted before No-

vember 20, 2016 are not subject to the 

cancellation process pursuant to Chapter 

III § 2 para. 14 point 6) of the Terms of 

use MT5 and this regulation. 

b) For the purposes of this regulation, it is 

assumed that the modification of the 

pending order is not the same as its re-

submission. Consequently, the 365 days 

period is counted from the initial submis-

sion of the pending order and not from 

its last modification. 

 

§ 2 

Acting in accordance with Chapter III § 12 para. 6 point 1) of 

the "Terms of use governing the provision of services for the execution of 

orders by Dom Maklerski TMS Brokers S.A. in the MT4 transaction 

system, maintenance of cash accounts and registers, and foreign exchange" 

(hereinafter: "Terms of use MT4"), it is determined that as 

part of the TMS Trader offer variant: 

1. TMS Brokers closes all client positions opened on 

March 5, 2015 or later, for which more than 365 

days have elapsed since their opening. 

a) If the underlying instrument for a Finan-

cial Instrument is listed on organized 

trading, the closing price of the Financial 

Instrument adopted from the MT4 trans-

action system shall be adopted at the clos-

ing price of the Financial Instrument. For 

long positions, the closing price will be a 

bid price, for a short ask price. 

b) If the underlying instrument for a Finan-

cial Instrument is not listed in organized 



 
 
 
 
 
 

 

b) W przypadku gdy instrument bazowy dla da-

nego Instrumentu Finansowego nie będzie no-

towany w obrocie zorganizowanym, cena za-

mknięcia będzie pochodziła z końca dnia wg 

czasu CET lub CEST (w zależności od obowią-

zujące w Polsce w danym dniu stref czasowej) 

po kursie pochodzącym z systemu transakcyj-

nego MT4. Dla długich pozycji kursem za-

mknięcia będzie kurs bid, dla krótkich kurs ask. 

c) W przypadku gdy data zamknięcia przypada na 

dzień wolny od handlu dla danego Instrumentu 

Finansowego, pozycja zostanie zamknięta w 

najbliższym dniu handlu danego Instrumentu 

Finansowego na zasadach wskazanych powy-

żej. 

d) Pozycje otwarte przed dniem 5 marca 2015 

roku nie są objęte procesem zamykania na 

mocy Rozdziału III § 12 ust. 6 pkt 1 Regula-

minu MT4 i niniejszego zarządzenia. 

2. TMS Brokers anuluje wszystkie zlecenia oczekujące 

Klienta, dla których od momentu ich złożenia upły-

nęło więcej niż 365 dni, z zastrzeżeniem, że: 

a) Zlecenia oczekujące złożone przed dniem 20 

listopada 2016 roku nie są objęte procesem 

anulowania na mocy Rozdziału III § 2 ust. 11 

pkt 6) Regulaminu MT4 i niniejszego zarządze-

nia. 

b) Na potrzeby niniejszego zarządzenia przyjmuje 

się, że modyfikacja zlecenia oczekującego nie 

jest tożsama z jego ponownym złożeniem. W 

konsekwencji termin 365 dni jest liczony od 

pierwotnego złożenia zlecenia oczekującego, 

nie zaś od jego ostatniej modyfikacji. 

 

 

§ 3 

Działając zgodnie z § 41 ust. 6 „Regulaminu świadczenia przez 

Dom Maklerski TMS Brokers S.A. usług wykonywania zleceń nabycia 

lub zbycia instrumentów finansowych, prowadzenia rachunków i rejestrów 

związanych z tym obrotem oraz wymiany walutowej – TMS Trader” 

(dalej: „Regulamin TMS Trader”), ustala się, że w ramach 

wariantu ofertowego TMS Trader: 

trading, the closing price will come from 

the end of the day according to the CET 

or CEST time (depending on the time 

zones in Poland on a given day) at the 

price from the MT4 transaction system. 

For long positions, the closing price will 

be a bid price, for a short ask price. 

c) If the closing date falls on a day off from 

trading for a Financial Instrument, the 

position will be closed on the next trading 

day of a Financial Instrument on the prin-

ciples indicated above. 

d) Positions open before March 5, 2015 are 

not subject to the closing process pursu-

ant to Chapter III § 12 para. 6 point 1 of 

the Terms of use MT4 and this regulation. 

2. TMS Brokers shall cancel all Pending Client's orders 

for which more than 365 days have elapsed since 

their submission, provided that: 

a) Pending orders submitted before No-

vember 20, 2016 are not subject to the 

cancellation process pursuant to Chapter 

III § 2 para. 11 point 6) of the Terms of 

use MT4 and this regulation. 

b) For the purposes of this regulation, it is 

assumed that the modification of the 

pending order is not the same as its re-

submission. Consequently, the 365 days 

period is counted from the initial submis-

sion of the pending order and not from 

its last modification. 

 

§ 3 

Acting in accordance with § 41 para. 6 of the "Terms and 

Conditions of the provision of services of executing orders to purchase or 

sell financial instruments, keep accounts and registers related to this trade 

and currency exchange – TMS Trader" (hereinafter: "Terms and 

Conditions of TMS Trader"), it is determined that as part of 

the TMS Trader offer variant: 

1. TMS Brokers closes all client positions opened on 

March 5, 2015 or later, for which more than 365 

days have elapsed since their opening. 



 
 
 
 
 
 

 

1. TMS Brokers zamyka wszystkie pozycje Klienta 

otwarte w dniu 5 marca 2015 roku lub później, dla 

których od momentu ich otwarcia upłynęło więcej 

niż 365 dni. 

a) W przypadku gdy instrument bazowy dla da-

nego Instrumentu Finansowego jest notowany 

w obrocie zorganizowanym, za cenę zamknię-

cia Instrumentu Finansowego przyjęty zostanie 

kurs zamknięcia Instrumentu Finansowego po-

chodzący z systemu transakcyjnego MT4. Dla 

długich pozycji kursem zamknięcia będzie kurs 

bid, dla krótkich kurs ask. 

b) W przypadku gdy instrument bazowy dla da-

nego Instrumentu Finansowego nie będzie no-

towany w obrocie zorganizowanym, cena za-

mknięcia będzie pochodziła z końca dnia wg 

czasu CET lub CEST (w zależności od obowią-

zujące w Polsce w danym dniu stref czasowej) 

po kursie pochodzącym z systemu transakcyj-

nego MT4. Dla długich pozycji kursem za-

mknięcia będzie kurs bid, dla krótkich kurs ask. 

c) W przypadku gdy data zamknięcia przypada na 

dzień wolny od handlu dla danego Instrumentu 

Finansowego, pozycja zostanie zamknięta w 

najbliższym dniu handlu danego Instrumentu 

Finansowego na zasadach wskazanych powy-

żej. 

d) Pozycje otwarte przed dniem 5 marca 2015 

roku nie są objęte procesem zamykania na 

mocy § 41 ust. 6 Regulaminu TMS Trader i ni-

niejszego zarządzenia. 

2. TMS Brokers anuluje wszystkie zlecenia oczekujące 

Klienta, dla których od momentu ich złożenia upły-

nęło więcej niż 365 dni, z zastrzeżeniem, że: 

a) Zlecenia oczekujące złożone przed dniem 20 

listopada 2016 roku nie są objęte procesem 

anulowania na mocy § 36 ust. 11 Regulaminu 

TMS Trader i niniejszego zarządzenia. 

b) Na potrzeby niniejszego zarządzenia przyjmuje 

się, że modyfikacja zlecenia oczekującego nie 

jest tożsama z jego ponownym złożeniem. W 

konsekwencji termin 365 dni jest liczony od 

a) If the underlying instrument for a Finan-

cial Instrument is listed on organized 

trading, the closing price of the Financial 

Instrument adopted from the MT4 trans-

action system shall be adopted at the clos-

ing price of the Financial Instrument. For 

long positions, the closing price will be a 

bid price, for a short ask price. 

b) If the underlying instrument for a Finan-

cial Instrument is not listed in organized 

trading, the closing price will come from 

the end of the day according to the CET 

or CEST time (depending on the time 

zones in Poland on a given day) at the 

price from the MT4 transaction system. 

For long positions, the closing price will 

be a bid price, for a short oask price. 

c) If the closing date falls on a day off from 

trading for a Financial Instrument, the 

position will be closed on the next trading 

day of a Financial Instrument on the prin-

ciples indicated above. 

d) Positions open before March 5, 2015 are 

not subject to the closing process pursu-

ant to § 41 para. 6 of the Terms and Con-

ditions of TMS Trader and this regula-

tion. 

2. TMS Brokers shall cancel all Pending Client's orders 

for which more than 365 days have elapsed since 

their submission, provided that: 

a) Pending orders submitted before No-

vember 20, 2016 are not subject to the 

cancellation process pursuant to § 36 

para. 11 of the Terms and Conditions of 

TMS Trader and this regulation. 

b) For the purposes of this regulation, it is 

assumed that the modification of the 

pending order is not the same as its re-

submission. Consequently, the 365 days 

period is counted from the initial submis-

sion of the pending order and not from 

its last modification. 



 
 
 
 
 
 

 

pierwotnego złożenia zlecenia oczekującego, 

nie zaś od jego ostatniej modyfikacji. 

 

 

§ 4 

1. Działając zgodnie z Rozdziałem III § 12 ust. 6 pkt 1 

„Regulaminu świadczenia przez Dom Maklerski TMS 

Brokers S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zor-

ganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na 

różnice (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów 

związanych z usługami wykonywania przez Dom Makler-

ski TMS Brokers S.A. takich zleceń na rynku OTC” (da-

lej: „Regulamin TMS Markets”), ustala się, że w 

ramach wariantu ofertowego TMS Markets, TMS 

Brokers zamyka wszystkie otwarte pozycje Klienta 

oraz zlecenia powiązane, dla których od momentu 

ich otwarcia upłynęło więcej niż 365 dni: 

a) W przypadku gdy instrument bazowy dla da-

nego Instrumentu Finansowego jest notowany 

w obrocie zorganizowanym, za cenę zamknię-

cia Instrumentu Finansowego przyjęty zostanie 

kurs zamknięcia Instrumentu Finansowego po-

chodzący z systemu transakcyjnego MT4. Dla 

długich pozycji kursem zamknięcia będzie kurs 

bid, dla krótkich kurs ask. 

b) W przypadku gdy instrument bazowy dla da-

nego Instrumentu Finansowego nie będzie no-

towany w obrocie zorganizowanym, cena za-

mknięcia będzie pochodziła z końca dnia wg 

czasu CET lub CEST (w zależności od obowią-

zujące w Polsce w danym dniu stref czasowej) 

po kursie pochodzącym z systemu transakcyj-

nego MT4. Dla długich pozycji kursem za-

mknięcia będzie kurs bid, dla krótkich kurs ask. 

c) W przypadku gdy data zamknięcia przypada na 

dzień wolny od handlu dla danego Instrumentu 

Finansowego, pozycja zostanie zamknięta w 

najbliższym dniu handlu danego Instrumentu 

Finansowego na zasadach wskazanych powy-

żej. 

2. TMS Brokers anuluje wszystkie zlecenia oczekujące 

Klienta, dla których od momentu ich złożenia 

 

§ 4 

1. Acting in accordance with Chapter III § 12 para. 6 

point 1 of the "Terms and Conditions of the provision of 

services of executing orders outside he organized market (on 

the OTC market) by Dom Maklerski TMS Brokers S.A. 

in the field of contracts for differences (CFDs) and keeping 

accounts and registers related to the services of execution such 

orders on the OTC market by Dom Maklerski TMS Bro-

kers S.A." (hereinafter: "Terms and Conditions of 

TMS Markets"), it is determined that as part of the 

TMS Markets offer variant, TMS Brokers closes all 

client open positions and related orders, for which 

more than 365 days have elapsed since their open-

ing: 

a) If the underlying instrument for a Finan-

cial Instrument is listed on organized 

trading, the closing price of the Financial 

Instrument adopted from the MT4 trans-

action system shall be adopted at the clos-

ing price of the Financial Instrument. For 

long positions, the closing pice will be a 

bid price, for a short ask price. 

b) If the underlying instrument for a Finan-

cial Instrument is not listed in organized 

trading, the closing price will come from 

the end of the day according to the CET 

or CEST time (depending on the time 

zones in Poland on a given day) at the 

price from the MT4 transaction system. 

For long positions, the closing price will 

be a bid price, for a short ask price. 

c) If the closing date falls on a day off from 

trading for a Financial Instrument, the 

position will be closed on the next trading 

day of a Financial Instrument on the prin-

ciples indicated above. 

2. TMS Brokers shall cancel all pending Client's orders 

for which more than 365 days have elapsed since 

their submission, provided that for the purposes of 

this regulation, it is assumed that the modification of 

the pending order is not the same as its re-



 
 
 
 
 
 

 

upłynęło więcej niż 365 dni, z zastrzeżeniem, że na 

potrzeby niniejszego zarządzenia przyjmuje się, że 

modyfikacja zlecenia oczekującego nie jest tożsama 

z jego ponownym złożeniem. W konsekwencji ter-

min 365 dni jest liczony od pierwotnego złożenia 

zlecenia oczekującego, nie zaś od jego ostatniej mo-

dyfikacji. 

 

§ 5  

Działając w oparciu o Rozdział III § 12 ust. 6 pkt 1) 

Regulaminu MT5 oraz Rozdział III § 2 ust. 14 pkt 6) 

Regulaminu MT5 w ramach wariantu ofertowego TMS 

Connect (w tym TMS Connect Professional) oraz TMS Prime, 

ustala się, że TMS Brokers nie korzysta z praw 

przysługujących mu na podstawie rzeczonych postanowień w 

relacji do jakichkolwiek Instrumentów Finansowych. 

 

§ 6  

Działając w oparciu o Rozdział III § 12 ust. 6 pkt 1) 

Regulaminu MT4 oraz Rozdział III § 2 ust. 11 pkt 6) 

Regulaminu MT4 w ramach wariantu ofertowego TMS 

Connect (w tym TMS Connect Professional), ustala się, że 

TMS Brokers nie korzysta z praw przysługujących mu na 

podstawie rzeczonych postanowień w relacji do jakichkolwiek 

Instrumentów Finansowych. 

 

§ 7 

Działając w oparciu o § 36 ust. 11 pkt 6) „Regulaminu świadczenia 

przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. usług wykonywania zleceń 

nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, prowadzenia rachunków i 

rejestrów związanych z tym obrotem oraz wymiany walutowej – TMS 

Connect” (dalej „Regulamin TMS Connect”) oraz § 41 ust. 6 

pkt Regulaminu TMS Connect w ramach wariantu ofertowego 

TMS Connect (w tym TMS Connect Professional), ustala się, 

że TMS Brokers nie korzysta z praw przysługujących mu na 

podstawie rzeczonych postanowień w relacji do jakichkolwiek 

Instrumentów Finansowych. 

 

§ 8 

Niniejsze zarządzenie stanowi kontynuację zasad i warunków 

działania TMS Brokers w zakresie korzystania z prawa do 

submission. Consequently, the 365 days period is 

counted from the initial submission of the pending 

order and not from its last modification. 

 

 

§ 5  

Acting pursuant to Chapter III § 12 para. 6 point 1) of the 

Terms of use MT5 and Chapter III § 2 para. 14 point 6) of the 

Terms of use MT5 as part of the TMS Connect offer variant 

(including TMS Connect Professional) and TMS Prime, it is 

determined that TMS Brokers does not exercise his rights 

under these provisions in relation to any Financial Instruments. 

 

 

§ 6 

Acting pursuant to Chapter III § 12 para. 6 point 1) of the 

Terms of use MT4 and Chapter III § 2 para. 11 point 6) of the 

Terms of use MT4 as part of the TMS Connect offer variant 

(including TMS Connect Professional), it is determined that 

TMS Brokers does not exercise his rights under these 

provisions in relation to any Financial Instruments. 

 

 

§ 7 

Acting pursuant to § 36 para. 11 point 6) of the "Terms and 

Conditions of the provision of services of executing orders to purchase or 

sell financial instruments, keep accounts and registers related to this trade 

and currency exchange – TMS Connect" (hereinafter: "Terms and 

Conditions of TMS Connect"),  and § 41 para. 6 of the 

Terms and Conditions of TMS Connect as part of the TMS 

Connect offer variant (including TMS Connect Professional), 

it is determined that TMS Brokers does not exercise his rights 

under these provisions in relation to any Financial Instruments. 

 

 

§ 8 

This Regulation is a continuation of the terms and conditions 

of operation of TMS Brokers in the use of the right to close 

positions for which more than 365 days have elapsed since they 

were opened. 

 

§ 9 



 
 
 
 
 
 

 

zamykania pozycji, dla których od momentu ich otwarcia 

upłynęło więcej niż 365 dni. 

 

§ 9 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie w dniu 07.02.2020 r. 

Wraz z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia 

uchyleniu ulega Zarządzenie nr 78/2019 Prezesa Zarządu 

Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. w sprawie 

szczegółowych zasad postępowania w przypadku pozycji, dla 

których od momentu otwarcia lub złożenia upłynęło 365 dni 

z dnia 22 listopada 2019 r. 

 

This regulation shall enter into force on 07.02.2020. On the 

day of entry into force of this Regulation, the following shall 

be repealed - Regulation No. 78/2019 (dated December 22, 

2019) of the President of the Management Board of Dom 

Maklerski TMS Brokers S.A. on detailed rules of conduct for 

positions for which 365 days have elapsed since the moment 

of opening or submission. 

 

Marcin Niewiadomski 
 
 

/-/ 
 

 
President of the Management Board 
of Dom Maklerski TMS Brokers S.A. 

 
 

 


