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Definicje. 

1) Członek Giełdy – podmiot posiadający status Członka Giełdy, dopuszczony  

przez Zarząd Giełdy do działania na RTRS, 

2) Dzień Obrotu – dzień, kiedy odbywa się sesja giełdowa na RTRS lub dzień 

przeprowadzenia aukcji, 

3) e-RTRS – pomocnicza aplikacja udostępniana uczestnikom RTRS do prowadzenia 

ewidencji towarów będących przedmiotem obrotu na RTRS oraz do prowadzenia 

komunikacji z Giełdą, 

4) giełda – Rynek Towarów Giełdowych prowadzony przez Towarową Giełdę Energii S.A.,  

5) Giełda, TGE – Towarowa Giełda Energii S.A.,  

6) instrument – instrument na dostawę towaru rolno - spożywczego w danym obszarze 

dostawy, 

7) Izba Rozliczeniowa – Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. z siedzibą  

w Warszawie prowadząca izbę rozliczeniową i rozrachunkową, która pełni funkcję 

giełdowej izby rozrachunkowej, zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami 

finansowymi, 

8) Kod e-RTRS – niepowtarzalny i unikatowy kod służący do identyfikacji Uczestników 

obrotu w e-RTRS,  

9) kontrakt – umowa zawarta na RTRS pomiędzy Członkami Giełdy, w wyniku której 

dochodzi do przeniesienia własności towaru rolno - spożywczego ze sprzedającego na 

kupującego, zgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu RTRS, 

10) KNF – Komisja Nadzoru Finansowego, 

11) kurs – jednolita cena 1 tony towaru rolno – spożywczego określona w danym Dniu 

Obrotu na RTRS, 

12) Laboratorium odwoławcze (LOD) – laboratorium wskazane przez Giełdę, 

odpowiedzialne za odwoławcze badanie jakości towaru rolno-spożywczego, 

13) Magazyn Autoryzowany (MA) – Magazyn Autoryzowany w rozumieniu Regulaminu SMA, 

14) niepubliczna strona internetowa – strona internetowa dostępna tylko dla danego 

Członka Giełdy i dla Giełdy, 

15) Portfel – rozumie się przez to konto Członka Giełdy, do którego przyporządkowany jest 

Kod e-RTRS, 

16) Regulamin Giełdy – Regulamin obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy 

Energii S.A., 
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17) Regulamin SMA - Regulamin uczestnictwa w Systemie Magazynów Autoryzowanych, 

18) system informatyczny giełdy – zespół urządzeń i oprogramowania, w szczególności 

wyspecjalizowany program komputerowy, za pośrednictwem którego odbywa się obrót 

na RTRS, 

19) Regulamin RTRS – niniejszy Regulamin Rynku Towarów Rolno - Spożywczych, 

20) towar rolno – spożywczy – produkt oznaczony co do gatunku, o określonym przez 

Giełdę standardzie jakościowym, będący efektem uprawy ziemi lub hodowli zwierząt w 

postaci surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych otrzymanych z tych 

surowców i półproduktów, dopuszczony do obrotu na giełdzie, stanowiący towar 

giełdowy określony w art. 2 pkt 2 lit. a) ustawy o giełdach towarowych, 

21) transakcja lub transakcja giełdowa – umowa sprzedaży towaru rolno-spożywczego 

zawarta na giełdzie między Członkami Giełdy, 

22) Uczestnik Systemu Magazynów Autoryzowanych, Uczestnik SMA –podmiot 

dopuszczony do uczestnictwa w Systemie Magazynów Autoryzowanych:  

a) świadczący odpłatnie usługi przechowywania zbóż będących przedmiotem 

obrotu na giełdzie zwany „Uczestnikiem SMA świadczącym usługi 

przechowywania”, lub 

b) wprowadzający wyłącznie we własnym imieniu zboże przeznaczone do obrotu 

na giełdzie zwany „Uczestnikiem SMA nieświadczącym usług przechowywania”,   

23) Uczestnik obrotu – podmiot posiadający status Członka Giełdy dopuszczony do 

działania na RTRS oraz osoby działające za pośrednictwem Członka Giełdy, w tym 

klienci Członka Giełdy działającego na ich rachunek,  

24) RTRS – rozumie się przez to Rynek Towarów Rolno- Spożywczych, prowadzony przez 

Giełdę,  

25) ustawa o giełdach towarowych - ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 312, z późn. zm.), 

26) ustawa o obrocie instrumentami finansowymi – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2286 z późn. zm.), 

27) zlecenie – złożona przez Członka Giełdy oferta kupna lub sprzedaży na RTRS. 
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CZĘŚĆ I     Ogólne zasady dla Rynku Towarów Rolno - Spożywczych  

Rozdział 1. Zasady funkcjonowania Rynku Towarów Rolno - Spożywczych 

§ 1  

Obrót towarami rolno - spożywczymi dokonywany jest na wyodrębnionym w ramach 

giełdy Rynku Towarów Rolno – Spożywczych.  

§ 2  

Giełda organizuje obrót towarami rolno - spożywczymi i w tym zakresie zapewnia 

Członkom Giełdy możliwość zawierania transakcji oraz ich sprawny i bezpieczny 

przebieg. Podmiotem odpowiedzialnym za dokonywanie rozliczeń i rozrachunku 

transakcji jest Izba Rozliczeniowa. 

§ 3  

Zarząd Giełdy działając zgodnie z Regulaminem Giełdy określa w niniejszym 

Regulaminie RTRS szczegółowe zasady funkcjonowania Rynku Towarów Rolno – 

Spożywczych. Jeżeli poszczególne postanowienia Regulaminu RTRS okażą się 

niezgodne z postanowieniami Regulaminu Giełdy, pierwszeństwo zastosowania mają 

postanowienia Regulaminu Giełdy 

 

Oddział 1. Warunki zabezpieczenia wykonania zawartej transakcji  

§ 4  

Zabezpieczenie wykonania transakcji zawartej na giełdzie odbywa się na warunkach 

określonych przez Izbę Rozliczeniową. 

 

Oddział 2. Proces zawierania transakcji 

§ 5  

1. Prawo do zawierania transakcji na RTRS mają wyłącznie Członkowie Giełdy.  

2. Zawarcie transakcji na RTRS oznacza zawarcie pomiędzy Członkami Giełdy umowy 

sprzedaży na giełdzie, w wyniku której dochodzi do przeniesienia własności towaru 

rolno-spożywczego, na zasadach określonych Regulaminie Giełdy oraz Regulaminie 

RTRS. 

3. Transakcja giełdowa na RTRS uważana jest za zawartą w momencie określenia 

kursu towaru rolno-spożywczego na RTRS oraz skojarzeniu zleceń kupna  

i sprzedaży.  
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4. Przeniesienie własności towarów rolno - spożywczych w wyniku zawartych 

transakcji giełdowych następuje z chwilą zaewidencjonowania ich na koncie 

kupującego w e-RTRS, z zastrzeżeniem ust. 5. Zaewidencjonowanie towarów rolno– 

spożywczych w e-RTRS następuje na podstawie zawartych transakcji i uprawnia do 

dalszego rozporządzania tymi towarami. 

5. Uwzględniając naturę towarów rolno - spożywczych i sposób ich składowania, od 

daty zaewidencjonowania tych towarów na koncie kupującego w e-RTRS do czasu 

ich wyodrębnienia z masy składowanych towarów rolno – spożywczych, stanowią 

one udział kupującego  we współwłasności przedmiotowej masy, odpowiadający 

ilości nabytych towarów rolno – spożywczych (niezmiennej) do łącznej ilości 

składowanych towarów w danej powierzchni magazynowej (zmiennej w zależności 

od ilości składowanych towarów w danym czasie, ale nigdy nie mniejszej niż ilość 

nabytych towarów). Zniesienie współwłasności następuje z chwilą wyodrębnienia i 

odbioru towaru przez kupującego.  

 

Oddział 3. Zobowiązania stron transakcji 

§ 6  

Uprawnienia i obowiązki wynikające z zawartych na RTRS transakcji ustala się jako 

należności i zobowiązania poszczególnych Członków Giełdy realizujących transakcje.  

§ 7  

1. Członek Giełdy realizujący transakcje sprzedaży na RTRS jest zobowiązany do 

dostarczenia odpowiedniej ilości określonego towaru rolno - spożywczego.  

2. Członek Giełdy zawierający transakcję sprzedaży na rachunek klienta odpowiada za 

pokrycie tego zlecenia na koncie klienta w e-RTRS.  

3. Członek Giełdy realizujący transakcje kupna jest zobowiązany do dokonania zapłaty 

za towar rolno - spożywczy zakupiony na RTRS. 

 

Rozdział 2. Warunki i tryb dopuszczenia oraz wprowadzenia towaru rolno – 

spożywczego do obrotu giełdowego, zawieszenia notowań  

i wykluczenia towarów z obrotu 

§ 8  

1. Towary rolno - spożywcze dopuszcza i wprowadza do obrotu na giełdzie Zarząd 

Giełdy, uwzględniając zainteresowanie i uzasadniony interes Uczestników obrotu 

oraz bezpieczeństwo obrotu giełdowego. 
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2. Dopuszczając towary rolno – spożywcze do obrotu na giełdzie, Zarząd Giełdy określa 

standard instrumentów dla danego towaru. 

3. Przedmiotem obrotu na RTRS może być wyłącznie towar rolno - spożywczy złożony 

w Magazynie Autoryzowanym oraz zaewidencjonowany w e-RTRS na zasadach 

określonych w Regulaminie SMA. 

§ 9  

1. Zarząd Giełdy może zawiesić, ograniczyć lub zakończyć obrót na RTRS na zasadach 

określonych w Regulaminie Giełdy. 

2. Zarząd Giełdy ma prawo do ograniczenia, zawieszenia, opóźnienia lub zakończenia 

obrotu na RTRS, w tym do odwołania sesji giełdowej w danym dniu jeżeli uzna, że 

takie działania są wskazane ze względu na interes Członków Giełdy, bezpieczeństwo 

obrotu lub zachowanie uczciwych zasad obrotu na rynku oraz zgodności z 

przepisami prawa. 

3. Zarząd Giełdy może zawiesić obrót na RTRS wszystkimi lub poszczególnymi 

towarami rolno-spożywczymi danego rodzaju na okres nie dłuższy niż do końca 

trwania danej sesji giełdowej, powiadamiając o tym niezwłocznie Członków Giełdy i 

KNF oraz podając przyczynę zawieszenia.  

4. W przypadkach szczególnych, jeżeli przyczyny zawieszenia, o której mowa w ust. 3 

nie można usunąć do końca danej sesji giełdowej, Zarząd Giełdy może zawiesić 

obrót na czas dłuższy niż jedna sesja giełdowa. Informacja o zawieszeniu obrotu i 

przewidywanym czasie jego wznowienia jest przekazywana niezwłocznie Członkom 

Giełdy i KNF. 

5. Zarząd Giełdy może wykluczyć towary rolno-spożywcze z obrotu: 

a) jeżeli przestały spełniać warunki dopuszczenia do obrotu na giełdzie, 

b) jeżeli uzna, że wymaga tego interes Członków Giełdy i bezpieczeństwo 

obrotu. 

 

Rozdział 3. Sposoby określenia wymagań jakościowych i standardów 

przewidzianych dla towarów rolno – spożywczych oraz sposoby kontroli 

ich jakości 

§ 10  

Wymagania i standardy jakościowe dla towaru rolno - spożywczego będącego 

przedmiotem obrotu giełdowego w ramach RTRS zostały określone w Załączniku nr 1 do 

niniejszego Regulaminu RTRS. 
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§ 11  

Kontrolę jakości towaru rolno – spożywczego, celem wprowadzenia do obrotu na RTRS, 

przeprowadza Uczestnik SMA przed przyjęciem danej partii towaru rolno-spożywczego 

do Magazynu Autoryzowanego. 

  

Rozdział 4. Członkowie Giełdy dopuszczeni do działania na RTRS 

§ 12  

1. Członkami Giełdy mogą być: 

a) towarowe domy maklerskie, 

b) domy maklerskie,  

c) zagraniczne osoby prawne, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o giełdach 

towarowych, 

d) niebędące towarowymi domami maklerskimi spółki handlowe, prowadzące 

działalność, o której mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 i 4 w zakresie obrotu towarami 

giełdowymi, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a ustawy o giełdach towarowych, 

e) grupy producentów rolnych, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2000 

roku o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw 

(Dz.U. 2018 poz. 1026, z późn. zm.).  

2. Stronami transakcji zawieranych na RTRS mogą być wyłącznie podmioty, które zawarły 

z Giełdą umowę o członkostwo i zostały dopuszczone przez Zarząd Giełdy do działania 

na RTRS. 

 

Oddział 1. Zawarcie umowy o członkostwo  

§ 13  

1. Zarząd Giełdy określa warunki, jakim powinien odpowiadać wniosek o zawarcie umowy 

o członkostwo oraz dokumenty i informacje jakie powinien dostarczyć podmiot 

składający wniosek o zawarcie umowy o członkostwo.  

2. Złożenie przez podmiot zainteresowany uzyskaniem członkostwa na giełdzie wniosku,  

o którym mowa ust. 1, traktowane jest jako złożenie oferty zawarcia umowy  

o członkostwo. 
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3. Zarząd Giełdy podejmuje decyzję o nadaniu statusu Członka Giełdy biorąc pod uwagę 

dane zawarte we wniosku. 

4. Zarząd Giełdy podejmuje decyzję o nadaniu statusu Członka Giełdy w terminie 20 dni 

od dnia złożenia kompletnego wniosku. 

5. Zawarcie umowy o członkostwo następuje z momentem podjęcia przez Zarząd Giełdy 

uchwały o przyznaniu statusu Członka Giełdy. 

§ 14  

1. Zarząd Giełdy podejmuje uchwałę o odmowie przyznania statusu Członka Giełdy, jeżeli 

wnioskodawca nie spełnia wymogów formalnych, określonych w niniejszym 

Regulaminie lub w ocenie Zarządu Giełdy, wnioskodawca nie daje rękojmi należytego 

wykonywania obowiązków Członka Giełdy, lub nie spełnia wymagań w zakresie 

rozliczania lub rozrachunku transakcji zawieranych na giełdzie.  

2. Od decyzji Zarządu Giełdy w sprawie odmowy przyznania statusu Członka Giełdy można 

złożyć odwołanie do Rady Nadzorczej Giełdy w terminie 20 dni od dnia otrzymania 

powiadomienia o decyzji Zarządu Giełdy. 

3. Ponowny wniosek o zawarcie umowy o członkostwo może być złożony nie wcześniej niż 

po upływie 3 miesięcy od dnia podjęcia decyzji w sprawie odmowy przyznania statusu 

Członka Giełdy przez Zarząd Giełdy albo dnia podjęcia uchwały o nieuznaniu odwołania 

przez Radę Nadzorczą Giełdy, w przypadku złożenia odwołania o którym mowa w ust. 

2. 

 

Oddział 2. Dopuszczenie do działania na RTRS 

§ 15  

1. Dopuszczenie Członka Giełdy do działania na RTRS następuje na podstawie wniosku  

o dopuszczenie do działania na RTRS złożonego zgodnie ze wzorem określonym przez 

Zarząd Giełdy. 

2. W przypadku złożenia wniosku o dopuszczenie do działania na RTRS oraz dokumentów 

i informacji w innym języku niż język polski, Zarząd Giełdy określa zakres tłumaczenia 

tych dokumentów na język polski oraz zakres i zasady pokrywania kosztów tłumaczenia 

przez wnioskodawcę. 

3. Zarząd Giełdy podejmuje decyzję o dopuszczeniu do działania na RTRS, biorąc pod 

uwagę dane zawarte we wniosku o dopuszczenie do działania na RTRS. 
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4. Zarząd Giełdy podejmuje decyzję o dopuszczeniu do działania na RTRS w terminie 20 

dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. 

§ 16  

1. Członek Giełdy zobowiązany jest niezwłocznie informować Giełdę o wszelkich zmianach 

danych zawartych we wniosku o dopuszczenie do działania na RTRS. 

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu giełdowego, Zarząd Giełdy ma prawo  

w każdym czasie żądać od Członka Giełdy przedstawienia dodatkowych informacji, 

wykraczających poza zakres objęty wnioskiem, o którym mowa w §15 ust. 1. 

§ 17  

1. Zarząd Giełdy dopuszcza wnioskodawcę do działania na RTRS, jeżeli wnioskodawca: 

a) spełnia wymagania w zakresie rozliczania transakcji zawieranych na RTRS, 

określone w niniejszym Regulaminie RTRS, Regulaminie Giełdy lub przez Izbę 

Rozliczeniową, 

b) zobowiąże się do przestrzegania przepisów obowiązujących na giełdzie, 

c) upoważni co najmniej jedną osobę, która zgodnie z ustawą o giełdach towarowych 

jest uprawniona do reprezentowania go w transakcjach giełdowych. 

2. Warunkiem rozpoczęcia przez Członka Giełdy działania na RTRS jest zapewnienie 

możliwości prawidłowego rozliczania i rozrachunku transakcji giełdowych.  

§ 18  

1. Osoba reprezentująca Członka Giełdy w transakcjach giełdowych powinna spełniać 

następujące warunki: 

a) być zatrudniona przez Członka Giełdy lub być członkiem jego statutowych organów 

uprawnionych do reprezentowania, 

b) przedstawić oświadczenie Członka Giełdy potwierdzające dysponowanie przez nią 

kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem na poziomie zapewniającym 

przestrzeganie zasad uczciwego i bezpiecznego obrotu wraz z dokumentami 

uzasadniającymi przedmiotowe oświadczenie,  

c) odbyć szkolenie organizowane przez Giełdę z zakresu znajomości przepisów 

obowiązujących na rynku, w tym przepisów dotyczących zawierania transakcji  

i praktycznej obsługi systemów informatycznych giełdy, zakończone pomyślnym 

wynikiem egzaminu. 



Strona 11 z 50 

 

2. Osoba reprezentująca Członka Giełdy w transakcjach giełdowych może reprezentować 

wyłącznie jednego Członka Giełdy. W przypadku, gdy Członek Giełdy działa zarówno na 

rachunek własny jak i na rachunek innych podmiotów, osoba reprezentująca Członka 

Giełdy nie może jednocześnie reprezentować tego Członka Giełdy w zakresie zawierania 

transakcji na rachunek własny i w zakresie zawierania transakcji na rachunek innych 

podmiotów. 

§ 19  

1. Zarząd Giełdy podejmuje uchwałę o odmowie dopuszczenia do działania na RTRS, 

jeżeli wnioskodawca nie spełnia wymogów formalnych, określonych w niniejszym 

Regulaminie lub w ocenie Zarządu Giełdy wnioskodawca nie daje rękojmi należytego 

wykonywania obowiązków Członka Giełdy, lub nie spełnia wymagań w zakresie 

rozliczania lub rozrachunku transakcji zawieranych na RTRS. 

2. Od decyzji Zarządu Giełdy w sprawie odmowy dopuszczenia do działania na RTRS 

można złożyć odwołanie do Rady Nadzorczej Giełdy w terminie 20 dni od dnia 

otrzymania powiadomienia o decyzji Zarządu Giełdy.  

3. Ponowny wniosek o dopuszczenie do działania na RTRS może być złożony nie wcześniej 

niż po upływie 3 miesięcy od dnia podjęcia decyzji w sprawie odmowy dopuszczenia 

do działania na RTRS przez Zarząd Giełdy albo dnia podjęcia uchwały o nieuznaniu 

odwołania przez Radę Nadzorczą Giełdy, w przypadku złożenia odwołania, o którym 

mowa w ust. 2. 

 

Oddział 3. Obowiązki Członka Giełdy 

§ 20  

1. Członek Giełdy obowiązany jest prowadzić działalność zgodnie z przyjętymi praktykami 

rynkowymi, przepisami prawa, w tym przepisami obowiązującymi na giełdzie oraz 

zasadami staranności, lojalności i bezstronności wobec uczestników obrotu giełdowego, 

a także z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obrotu, a w szczególności jest 

zobowiązany: 

a) zapewnić we właściwym czasie informacje swoim klientom o wszystkich 

czynnościach wykonywanych na ich rzecz w obrocie na RTRS, 

b) nie dokonywać transakcji giełdowych na własny rachunek na warunkach 

uprzywilejowanych w stosunku do analogicznych transakcji przeprowadzanych na 

rachunek klienta, 
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c) nie podejmować działań, a w szczególności składać zleceń, które mają na celu 

stwarzanie warunków, w których kurs, układ zleceń lub obroty nie wyrażają 

rzeczywistej sytuacji rynkowej. 

2. Członek Giełdy określa zasady nabywania i zbywania towarów giełdowych notowanych 

na giełdzie przez członków swoich władz lub pracowników, których zakres obowiązków 

obejmuje czynności związane z obrotem na giełdzie oraz zapewnia przestrzeganie tych 

zasad. 

3. Członek Giełdy obowiązany jest wdrożyć procedury ochrony informacji poufnych  

i tajemnicy związanych z transakcjami giełdowymi. 

4. Zarząd Giełdy może wprowadzić wobec Członków Giełdy szczególne obowiązki 

informacyjne w zakresie związanym z prowadzonym przez nich obrotem towarami rolno 

- spożywczymi, w szczególności dotyczące zdarzeń, które mogą mieć wpływ na 

kształtowanie się cen tych towarów. 

§ 21  

1. Członek Giełdy zobowiązany jest prowadzić działalność na giełdzie w sposób zgodny z 

przepisami prawa, w tym przepisami obowiązującymi na giełdzie, uczciwy, 

przyczyniający się do skutecznego i bezpiecznego jego funkcjonowania oraz ochrony 

interesów wszystkich Członków Giełdy. 

2. Zabronione jest działanie mające na celu sztuczne podwyższanie lub obniżanie ceny 

towarów rolno - spożywczych w jakikolwiek sposób, w szczególności poprzez 

rozpowszechnianie lub przyczynianie się do rozpowszechniania pogłosek lub 

nieprawdziwych informacji mogących mieć wpływ na transakcje giełdowe lub cenę 

towarów rolno - spożywczych. W szczególności zabronione jest dokonywanie czynności 

stanowiących manipulację w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi. 

3. Członek Giełdy zobowiązany jest powstrzymać się od obrotu bezpośrednio lub 

pośrednio towarami rolno - spożywczymi w przypadku posiadania poufnych informacji 

mających wpływ na kształtowanie się kursów tych towarów na giełdzie. W 

szczególności, Członek Giełdy nie może wykorzystywać lub ujawniać informacji 

poufnych dotyczących towarów rolno - spożywczych w rozumieniu przepisów ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi.  

4. Giełda prowadzi nadzór nad przestrzeganiem przez Członków Giełdy zasad uczciwego 

obrotu, o których mowa w niniejszym paragrafie. 
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§ 22  

Giełda może przeprowadzić kontrolę działalności Członka Giełdy w jego siedzibie lub  

w innym miejscu, w którym prowadzi działalność, w zakresie związanym z obrotem na 

giełdzie i zasadami dostępu do systemów informatycznych giełdy. Zarząd Giełdy lub 

upoważniony przez Zarząd Giełdy pracownik niezwłocznie powiadamia odpowiedni organ 

nadzoru o stwierdzonych podczas kontroli Członka Giełdy uchybieniach. 

  

Oddział 4.  Animator rynku 

§ 23  

1. Członek Giełdy może, na podstawie osobno zawartej z Giełdą umowy, zobowiązać się 

do stałego składania zleceń kupna i sprzedaży towarów rolno - spożywczych we 

własnym imieniu i na własny rachunek w celu podtrzymywania płynności obrotu 

danego towaru giełdowego (animator rynku). 

2. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku powinna określać zasady jego działania 

a w szczególności: 

a) minimalną ilość towarów rolno - spożywczych w składanych zleceniach, 

b) maksymalną rozpiętość cenową pomiędzy zleceniami kupna i zleceniami 

sprzedaży, 

c) czas składania zleceń. 

3. Giełda może zawrzeć umowy z wieloma animatorami działającymi na jednym rynku. 

4. Podmiot pełniący funkcję animatora rynku nie może składać zleceń, w wyniku których 

doszłoby do zawarcia transakcji, w której animator rynku występowałby jednocześnie 

jako podmiot sprzedający i kupujący. 

5. Giełda może wypowiedzieć umowę, gdy: 

a) animator rynku narusza przepisy obowiązujące na giełdzie, lub postanowienia 

umowy zawartej z Giełdą, 

b) wymaga tego bezpieczeństwo obrotu na giełdzie lub interes uczestników rynku. 

6. Informacja o zawarciu oraz wypowiedzeniu umowy o pełnienie funkcji animatora 

rynku jest podawana do wiadomości publicznej oraz do wiadomości KNF.  



Strona 14 z 50 

 

Oddział 5. Zawieszenie działalności Członka Giełdy i uchylenie decyzji  

o dopuszczeniu Członka Giełdy do działania na RTRS 

§ 24  

1. Zarząd Giełdy może zawiesić działalność Członka Giełdy na RTRS na czas określony, 

nie dłuższy niż 3 miesiące, jeżeli stwierdzi, że Członek Giełdy:  

a) nie reguluje w terminie zobowiązań z tytułu transakcji zawieranych na giełdzie lub 

nie uiszcza w terminie opłat, do których jest zobowiązany zgodnie  

z postanowieniami Regulaminu Giełdy, lub 

b) narusza porządek giełdowy lub przepisy obowiązujące na giełdzie, lub  

c) swoim działaniem może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu na giełdzie. 

2. Przed podjęciem decyzji, o której mowa w ust. 1, Zarząd Giełdy informuje Członka 

Giełdy o stwierdzeniu okoliczności stanowiącej podstawę zawieszenia i wzywa do jej 

usunięcia wyznaczając w tym celu odpowiedni termin.  

3. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania 

przez Członka Giełdy wezwania od Zarządu Giełdy, chyba że działanie Członka Giełdy 

stwarza takie zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu na giełdzie, które powinno być 

usunięte bezzwłocznie.  

4. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, Zarząd Giełdy może 

podjąć decyzję o zawieszeniu działalności Członka Giełdy na RTRS. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza, gdy z okoliczności wynika, że 

dalsze działanie Członka Giełdy na giełdzie może spowodować poważną szkodę dla 

uczestników obrotu, trybu opisanego w ust. 2 – 4 nie stosuje się. 

6. Zarząd Giełdy zawiadamia Członka Giełdy o podjęciu decyzji o zawieszeniu jego 

działalności na RTRS podając przyczyny jej podjęcia oraz wyznacza termin, w jakim 

Członek Giełdy zobowiązany jest usunąć przyczyny zawieszenia. 

7. Zawieszenie skuteczne jest z chwilą podjęcia uchwały przez Zarząd Giełdy, chyba że 

Zarząd Giełdy określi inny termin. W okresie zawieszenia Członka Giełdy, Giełda nie 

będzie przyjmować składanych przez niego zleceń, a zlecenia złożone uprzednio 

zostaną usunięte z systemu informatycznego giełdy.  
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8. Członek Giełdy ma prawo złożyć odwołanie od decyzji Zarządu Giełdy o zawieszeniu do 

Rady Nadzorczej Giełdy, w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia  

o zawieszeniu.  

9. Złożenie odwołania, o którym mowa w ust. 8, nie wstrzymuje wykonania decyzji 

Zarządu Giełdy o zawieszeniu działalności Członka Giełdy.  

10. Odwołanie, o którym mowa w ust. 8 powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą 

Giełdy w terminie 14 dni od jego otrzymania, chyba że wydanie decyzji w sprawie 

wymaga przeprowadzenia dodatkowych czynności, a w szczególności przedstawienia 

dokumentów lub uzyskania dodatkowych wyjaśnień.  

§ 25  

1. Zarząd Giełdy uchyla uchwałę o dopuszczeniu Członka Giełdy do działania na RTRS  

w przypadku, gdy Członek Giełdy: 

a) rażąco narusza porządek giełdowy lub postanowienia przepisów obowiązujących na 

giełdzie, 

b) przestał spełniać wymagania przewidziane dla dopuszczenia do działania na RTRS, 

lub  

c) nie usunął przyczyn zawieszenia działalności na RTRS w terminie wyznaczonym 

przez Zarząd Giełdy. 

2. Zarząd Giełdy zawiadamia niezwłocznie Członka Giełdy o uchyleniu uchwały  

o dopuszczeniu do działania na RTRS.  

3. Od dnia wejścia w życie uchylenia uchwały o dopuszczeniu danego Członka Giełdy do 

działania na RTRS, Giełda nie będzie przyjmować składanych przez niego zleceń.  

4. Członek Giełdy może złożyć odwołanie od decyzji o uchyleniu uchwały o dopuszczeniu 

do działania na RTRS do Rady Nadzorczej Giełdy, w terminie 14 dni od otrzymania 

zawiadomienia. Rada Nadzorcza Giełdy podejmuje decyzję w tej sprawie w terminie 

dwóch miesięcy od złożenia odwołania.  

5. W przypadku uchylenia przez Radę Nadzorczą Giełdy uchwały Zarządu Giełdy  

o zawieszeniu działalności lub uchyleniu dopuszczenia danego Członka Giełdy do 

działania na RTRS, Członek Giełdy może rozpocząć działalność na tym rynku od dnia 

następnego po dniu wydania decyzji przez Radę Nadzorczą Giełdy. 
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§ 26  

1. Członek Giełdy ma prawo do złożenia oświadczenia o rezygnacji z członkostwa na 

giełdzie oraz z działalności na RTRS w każdym czasie, bez konieczności jego 

uzasadnienia.  

2. Złożenie przez Członka Giełdy oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 nie zwalnia go  

z obowiązku wypełnienia wszelkich jego zobowiązań wynikających z działalności na 

giełdzie, w szczególności wniesienia opłat giełdowych, do których uiszczenia jest 

zobowiązany zgodnie z Regulaminem Giełdy. 

3. Członkostwo na giełdzie ustaje w terminie wskazanym w uchwale Zarządu Giełdy  

w sprawie uchylenia statusu Członka Giełdy, jednak nie wcześniej niż po wypełnieniu 

przez danego Członka Giełdy zobowiązań, o których mowa w ust. 2.  

 

Rozdział 5. Obrót towarami rolno – spożywczymi 

Oddział 1. Ogólne zasady zawierania transakcji na RTRS 

§ 27  

1. Przedmiotem transakcji giełdowej na RTRS jest jednostka obrotu towaru rolno – 

spożywczego danego rodzaju lub jej wielokrotność. 

2. Obrót na RTRS jest prowadzony wyłącznie w dni robocze, zgodnie z harmonogramem 

notowań określonym przez Giełdę dla danego instrumentu. 

3. Obrót na RTRS może być prowadzony w systemie aukcji, kursu jednolitego 

i w systemie notowań ciągłych. 

§ 28  

1. Transakcje giełdowe zawierane są na RTRS na podstawie zleceń, których przyjęcie 

zostało potwierdzone przez Giełdę. 

2. Członek Giełdy odpowiada za prawidłowość swoich zleceń. 

3. Członkowie Giełdy składają zlecenia elektronicznie przy użyciu systemów 

informatycznych, określonych przez Zarząd Giełdy. 

4. Zlecenia może przekazywać wyłącznie osoba upoważniona do tego przez Członka 

Giełdy.  

5. Osoba upoważniona do przekazywania zleceń może reprezentować wyłącznie 

jednego Członka Giełdy. 

 

 



Strona 17 z 50 

 

Oddział 2. System kursu jednolitego 

§ 29  

1. Na podstawie otrzymanych zleceń, Giełda określa jednolity kurs jednostki obrotu 

danego rodzaju towarów rolno - spożywczych. 

2. Giełda określa jednolity kurs w taki sposób, aby osiągnąć równowagę pomiędzy 

popytem a podażą. Ponadto, Giełda określa jednolity kurs jednostki obrotu towaru 

rolno - spożywczego przy zachowaniu zasady maksymalizacji wolumenu obrotu.  

3. Zlecenia są realizowane zgodnie z następującymi zasadami: 

a) zlecenia sprzedaży złożone z limitem ceny poniżej kursu jednostki obrotu będą 

zrealizowane w całości, 

b) zlecenia kupna złożone z limitem ceny powyżej kursu jednostki obrotu będą 

zrealizowane w całości, 

c) zlecenia kupna i sprzedaży złożone z limitem ceny równym kursowi jednostki 

obrotu mogą zostać zrealizowane częściowo, w całości albo wcale. 

4. Zlecenia mogą być realizowane częściowo przy czym każda częściowa transakcja 

będzie dotyczyć przynajmniej jednej jednostki obrotu towaru rolno - spożywczego 

danego rodzaju. 

 

Oddział 3. Notowania ciągłe 

§ 30  

1. Zlecenia w systemie notowań ciągłych mogą być modyfikowane oraz usuwane przez 

Członków Giełdy, do wysokości wolumenu, który nie został jeszcze zrealizowany.  

2. Kurs transakcyjny jest ustalany na podstawie złożonych zleceń z najlepszym limitem 

ceny kupna i sprzedaży umożliwiającym zawarcie transakcji. 

3. Transakcje w systemie notowań ciągłych są zawierane według następujących zasad: 

a) w pierwszej kolejności będą realizowane zlecenia o najwyższym limicie ceny  

w przypadku zleceń kupna i o najniższym limicie ceny w przypadku zleceń 

sprzedaży, 
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b) zlecenia z równymi limitami ceny są realizowane według czasu przyjęcia 

zlecenia (zlecenie przyjęte wcześniej zostanie zrealizowane w pierwszej 

kolejności), 

c) zlecenia bez limitu ceny są realizowane w momencie przyjęcia zlecenia  

po cenie wynikającej z limitu ceny w oczekującym zleceniu przeciwstawnym.  

4. Zlecenia mogą być realizowane częściowo przy czym każda częściowa transakcja 

będzie dotyczyć przynajmniej jednej jednostki obrotu towaru rolno - spożywczego 

danego rodzaju. 

 

Oddział 4. Aukcje 

§ 31  

1. Aukcje prowadzone są na wniosek Członka Giełdy będącego wnioskodawcą aukcji 

(zwanego dalej „Oferentem”). 

2. Wniosek o otwarcie aukcji należy złożyć w formie pisemnej nie później niż do godziny 

15.00 w 7 dniu roboczym przed proponowaną datą aukcji na formularzu, którego 

wzór określa Zarząd Giełdy. 

3. Oferent może wycofać wniosek o otwarcie aukcji nie później niż w 2 dniu roboczym 

przed jej terminem. Oferent zobowiązany jest do poinformowania Giełdy  

o przyczynach swojej decyzji.  

4. Zarząd Giełdy może odmówić otwarcia aukcji, jeżeli: 

a) wniosek o jej otwarcie nie spełnia warunków określonych w niniejszym 

Regulaminie , 

b) Oferent nie wpłacił wadium na zasadach określonych przez Izbę 

Rozliczeniową, lub 

c) przeprowadzenie aukcji może zagrozić bezpieczeństwu obrotu giełdowego lub 

może naruszyć interes Członków Giełdy. 

5. Termin aukcji Giełda podaje do wiadomości Członków Giełdy nie później niż w 2 dniu 

roboczym przed dniem jej odbycia. W ogłoszeniu tym Giełda podaje w szczególności: 

a) datę aukcji, 

b) rodzaj aukcji oraz 
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c) przedmiot i wolumen aukcji. 

6. O kolejności przeprowadzenia aukcji decyduje kolejność złożenia wniosku na Giełdzie. 

§ 32  

1. W systemie aukcji, Giełda przyjmuje zlecenia wyłącznie od Członków Giełdy nie 

będących wnioskodawcą aukcji (zwanych dalej „Uczestnikami Aukcji”). Zlecenia w 

imieniu Oferenta składa Giełda. Zlecenia Oferenta wystawiane są na podstawie 

danych zawartych w jego wniosku o otwarcie aukcji. 

2. Jeżeli Oferentem jest działający na rachunek klienta dom maklerski lub towarowy 

dom maklerski, przepisu ust. 1 nie stosuje się w zakresie uniemożliwiającym takiemu 

Członkowi Giełdy składanie zleceń jako Uczestnik Aukcji na rachunek pozostałych 

klientów tego domu maklerskiego lub towarowego domu maklerskiego. 

3. W systemie aukcji, Uczestnicy Aukcji w celu zawarcia transakcji składają odpowiednio 

zlecenia kupna w przypadku aukcji sprzedaży lub zlecenia sprzedaży w przypadku 

aukcji kupna. 

4. W systemie aukcji realizowane są zlecenia Uczestników Aukcji z limitem ceny równym 

lub - w przypadku aukcji sprzedaży wyższym, natomiast w przypadku aukcji kupna 

niższym - niż limit ceny określony w zleceniu Oferenta. 

§ 33  

1. W systemie aukcji nie jest określany kurs transakcyjny. Transakcje giełdowe  

w systemie aukcji zawierane są po cenie transakcyjnej. Transakcje giełdowe  

w systemie aukcji są zawarte w momencie skojarzenia zlecenia kupna i sprzedaży. 

W przypadku, gdy najlepszy limit ceny w zleceniach Uczestników Aukcji jest  

w przypadku aukcji sprzedaży niższy, natomiast w przypadku aukcji kupna wyższy 

niż limit ceny określony przez Oferenta we wniosku o otwarcie aukcji, aukcja jest 

nierozstrzygnięta. W takim przypadku w wyniku aukcji nie dochodzi do zawarcia 

transakcji giełdowych. 

2. W przypadku, gdy aukcja jest nierozstrzygnięta, Giełda podaje do publicznej 

wiadomości limit ceny określony w zleceniu Oferenta oraz najlepszy limit ceny  

w zleceniach Uczestników Aukcji.  
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Oddział 5. Anulowanie transakcji 

§ 34  

1. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli przemawiają za tym względy bezpieczeństwa 

obrotu lub interes podmiotów uczestniczących w obrocie, Zarząd lub upoważniony 

przez Zarząd pracownik Giełdy może anulować transakcję zawartą podczas notowań 

ciągłych na wniosek Członka Giełdy, który złożył błędne zlecenie, w wyniku którego 

doszło do zawarcia błędnej transakcji. Transakcja błędna może zostać anulowana, 

jeżeli została zawarta na podstawie zlecenia, w którym Członek Giełdy wprowadził 

błędnie limit ceny, wolumen, rodzaj zlecenia lub oznaczenie (kod) instrumentu,  

a zgodę na jej anulowanie wyrazi druga strona błędnej transakcji. 

2. Zarząd Giełdy lub upoważniony przez Zarząd pracownik Giełdy może ponadto 

anulować transakcję giełdową, gdy błąd w zleceniu Członka Giełdy jest oczywisty.  

W takim przypadku anulowanie błędnej transakcji może zostać dokonane bez zgody 

drugiej strony transakcji. 

3. Zarząd Giełdy określa szczegółowe kryteria oceny sytuacji, w których błąd zlecenia 

Członka Giełdy uważa się za oczywisty, biorąc pod uwagę w szczególności odchylenie 

błędnej transakcji od ogólnego wolumenu transakcji danym towarem rolno - 

spożywczym zawieranych na RTRS i odchylenie jej kursu od średnich cen tych 

towarów. 

4. Zarząd Giełdy określa szczegółowe warunki i tryb postępowania w przypadku złożenia 

wniosku o anulowanie transakcji błędnej, treść tego wniosku oraz zakres i formę 

informacji przekazywanych przez uczestników rynku w związku z anulowaniem 

transakcji. 

§ 35  

1. Złożenie wniosku o anulowanie błędnej transakcji nie może nastąpić później niż  

15 minut od jej zawarcia. Zarząd Giełdy lub upoważniony przez Zarząd pracownik 

Giełdy może zawiesić obrót na instrumencie, na którym została zawarta błędna 

transakcja. 

2. Członek Giełdy, który był drugą stroną transakcji błędnej, zobowiązany jest do 

przekazania informacji Giełdzie o wyrażeniu zgody na anulowanie tej transakcji albo 

odmowie wyrażenia takiej zgody, w terminie 15 minut od momentu przekazania 

informacji o złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1. Odmowa wyrażenia zgody 

na anulowanie transakcji wymaga uzasadnienia. W szczególnie uzasadnionych 
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przypadkach, Zarząd Giełdy lub upoważniony przez Zarząd pracownik Giełdy może 

wydłużyć termin przekazania takiej informacji przez Członków Giełdy. 

3. W przypadku upływu terminu, określonego ust. 2 i nie przekazaniu zgody na 

anulowanie transakcji błędnej przez drugą stronę tej transakcji, Zarząd Giełdy lub 

upoważniony przez Zarząd pracownik Giełdy podejmuje decyzję o nie wyrażeniu 

zgody na anulowanie transakcji, z zastrzeżeniem przypadku, gdy błąd w zleceniu jest 

oczywisty. 

4. Zarząd Giełdy lub upoważniony przez Zarząd pracownik Giełdy może odmówić 

wyrażenia zgody na anulowanie transakcji pomimo spełnienia warunków wskazanych  

w ust. 1 oraz ust.2. 

§ 36  

1. Transakcję anulowaną uważa się za niezawartą. Zlecenia, które były podstawą 

anulowanej transakcji, stają się nieważne. 

2. Decyzja o anulowaniu transakcji błędnej przekazywana jest niezwłocznie  

do publicznej wiadomości. 

3. W przypadku anulowania transakcji giełdowej, anulowana transakcja nie może być 

podstawą do podnoszenia przez jej strony jakichkolwiek wzajemnych roszczeń 

odszkodowawczych z tego tytułu, w tym roszczeń w stosunku do Giełdy. 

 

Oddział 6. Rozliczenie transakcji 

§ 37  

1. Giełda powierza rozliczanie transakcji zawartych na RTRS Izbie Rozliczeniowej, która 

posiada odpowiednie zezwolenia i jest uprawniona na podstawie przepisów prawa  

do rozliczania tych transakcji. 

2. Członkowie Giełdy są zobowiązani do przestrzegania odpowiednich przepisów 

wydanych przez Izbę Rozliczeniową. 

 

Rozdział 6. Zgłaszanie dostawy towaru do autoryzowanego magazynu  
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§ 38  

1. Giełda określa zasady i warunki dostawy, przechowywania i wydania towarów rolno-

spożywczych w Regulaminie SMA. 

2. Uczestnicy obrotu są zobowiązani do przestrzegania zasad, o których mowa w ust.1, w 

szczególności w zakresie ponoszenia opłat określonych w Regulaminie SMA.  

Rozdział 7. Zgłaszanie transakcji do realizacji – fizyczna dostawa 

§ 39  

1. Fizyczna realizacja transakcji zawartych na RTRS odbywa się na podstawie 

transakcji zaewidencjonowanych w e-RTRS, poprzez umożliwienie Uczestnikowi 

obrotu (kupującego) dokonania odbioru towaru rolno – spożywczego we wskazanym 

przez Giełdę Magazynie Autoryzowanym. 

2. Giełda, udostępnia Uczestnikom SMA instrukcje, na podstawie których realizowana 

jest dostawa fizyczna. 

3. Wydanie towaru rolno - spożywczego z Magazynu Autoryzowanego odbywa się na 

podstawie dokumentu potwierdzającego nabycie towaru, wygenerowanego przez 

Uczestnika obrotu (kupującego) w formie wydruku z e-RTRS oraz zgodnie  

z harmonogramem odbioru, uzgodnionym przez Uczestnika obrotu z danym 

Uczestnikiem SMA, na zasadach określonych w Regulaminie SMA. 

 

Rozdział 8. Rozstrzyganie kwestii spornych i środki dyscyplinarne 

§ 40  

1. Spory o charakterze cywilnym wynikłe z transakcji giełdowych rozstrzyga Sąd 

Giełdowy, będący stałym sądem polubownym działającym przy Giełdzie. 

2. Do właściwości Sądu Giełdowego może należeć rozstrzyganie innych spraw, o ile 

stanowi tak Regulamin Sądu Giełdowego. 

3. Sąd Giełdowy stanowi od 6 do 10 sędziów wybieranych przez Radę Nadzorczą Giełdy 

na pięcioletnią kadencję. Sędziowie Sądu Giełdowego wybierani są spośród osób 

posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie giełd, rynku 

regulowanego oraz rynku towarowego.  

4. Sąd Giełdowy orzeka w składach trzyosobowych. Każda ze stron wyznacza jednego 

sędziego, a przewodniczącego składu wyznacza prezes lub wiceprezes Sądu 
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Giełdowego. Prezesa i wiceprezesa Sądu Giełdowego powołuje i odwołuje Rada 

Nadzorcza Giełdy. Kadencja prezesa i wiceprezesa trwa pięć lat.  

5. Od orzeczeń Sądu Giełdowego nie przysługuje odwołanie.  

6. Regulamin Sądu Giełdowego uchwalany jest przez Radę Nadzorczą Giełdy. 

§ 41  

1. Giełda nie ponosi odpowiedzialności względem Członków Giełdy lub osób trzecich  

za szkody wynikające z naruszenia zasad Regulaminu lub innych przepisów 

obowiązujących na giełdzie przez pozostałych Członków Giełdy. 

2. W przypadku, gdy Zarząd Giełdy stwierdzi, że Członek Giełdy narusza postanowienia 

przepisów obowiązujących na giełdzie lub narusza porządek giełdowy, może podjąć  

w każdej chwili w stosunku do takiego Członka Giełdy następujące środki:  

a) wystosować ostrzeżenie, 

b) nałożyć regulaminową karę pieniężną do kwoty 100 000,- złotych. 

3. Członek Giełdy może odwołać się od decyzji Zarządu Giełdy nakładającej 

regulaminową karę pieniężną do Rady Nadzorczej Giełdy w terminie siedmiu dni  

od dnia jej otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji Zarządu 

Giełdy. Rada Nadzorcza Giełdy powinna rozpatrzyć odwołanie Członka Giełdy  

na swoim najbliższym posiedzeniu. 

4. Informacja o nałożeniu kary regulaminowej może zostać podana na publicznej stronie 

internetowej Giełdy, jednak nie wcześniej niż po upływie terminu do wniesienia 

odwołania o którym mowa w ust. 3. 

 

Rozdział 9. Publikowanie informacji giełdowych 

§ 42  

1. Giełda zapewnia Członkom Giełdy dostęp do informacji giełdowych w tym samym 

czasie oraz na takich samych zasadach.  

2. Informacje o wolumenie, kursach, cenach transakcyjnych oraz wartości zawartych  

na rynku transakcji są udostępniane Członkom Giełdy na niepublicznej stronie 

internetowej, dostępnej tylko dla danego Członka Giełdy i Giełdy.  
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3. Członkowie Giełdy zobowiązani są do niezwłocznego przekazywania Giełdzie 

informacji o zdarzeniach mogących mieć wpływ na kursy lub ceny towarów rolno - 

spożywczych. Informacje te publikowane są przez Giełdę na jej publicznej stronie 

internetowej.  

 

Rozdział 10. Systemy informatyczne giełdy 

§ 43  

1. Giełda może udzielić prawa dostępu do swoich systemów informatycznych jedynie 

upoważnionym pracownikom Giełdy, upoważnionym przedstawicielom Członków 

Giełdy, upoważnionym pracownikom KNF lub upoważnionym pracownikom Izby 

Rozliczeniowej.  

2. Zarząd może wyrazić zgodę na dostęp do systemów informatycznych giełdy innym 

osobom niż określone w ust. 1.  

§ 44  

1. Dostęp do systemów informatycznych giełdy następuje poprzez nadanie 

uprawnionym osobom osobistego kodu dostępu. 

2. Prawo dostępu do systemów informatycznych giełdy uprawnia osoby, którym 

przyznano osobisty kod dostępu, do korzystania z systemów informatycznych giełdy 

jedynie w zakresie wykonywania ich zadań na rynku. 

3. Osoby, którym przyznano osobisty kod dostępu, mogą z niego korzystać tylko  

w takim czasie i w takim zakresie oraz miejscu, w jakim jest to niezbędne  

do wykonywania ich zadań zgodnie z porządkiem obrotu na rynku. 

4. Osoby, o których mowa w ust. 3 zobowiązane są dołożyć należytej staranności w celu 

uniemożliwienia uzyskania dostępu do systemów informatycznych giełdy przez osoby 

nieuprawnione. 

§ 45  

1. Członkowie Giełdy odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie swoich systemów 

informatycznych, w sposób umożliwiający prawidłowe dokonywanie transakcji  

na rynku.  
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2. Giełda nie odpowiada za poprawność danych przesyłanych do Giełdy lub przez Giełdę 

drogą elektroniczną, jeżeli błąd nastąpił podczas ich transmisji poza giełdowymi 

serwerami komunikacyjnymi.  

§ 46  

Członek Giełdy jest zobowiązany umożliwić dostęp do swoich połączeń z systemami 

informatycznymi giełdy upoważnionym pracownikom Giełdy lub osobom wskazanym przez 

Giełdę, celem dokonania kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

 

Rozdział 11. Opłaty 

§ 47  

1. Członek Giełdy jest zobowiązany do uiszczania opłat na rzecz Giełdy w wysokości  

i terminach określonych przez Giełdę. 

2. Zarząd Giełdy ma prawo do okresowego obniżenia wysokości opłat, o których mowa 

w ust. 1, powiadamiając o tym Członków Giełdy z 7-dniowym wyprzedzeniem. Zarząd 

Giełdy ma prawo do okresowego obniżenia lub zwolnienia z wnoszenia opłat,  

o których mowa w ust. 1, Członków Giełdy wnoszących opłaty z tytułu uczestniczenia 

w rynku towarów giełdowych organizowanym przez Giełdę. 

3. Zarząd Giełdy ma prawo do obniżenia opłat, o których mowa w ust. 1, które należne 

są od Członków Giełdy pełniących funkcję animatora rynku. Zarząd Giełdy w drodze 

uchwały określa kryteria, na podstawie których dokonywane będzie obniżenie opłat 

dla Członków Giełdy pełniących funkcję animatora rynku oraz terminy i sposób 

płatności tych opłat. Zarząd Giełdy zobowiązany jest do powiadomienia Członków 

Giełdy o treści tej uchwały z 30-dniowym wyprzedzeniem. 

4. Zarząd Giełdy określa Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat 

giełdowych. 
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CZĘŚĆ II   Szczegółowe zasady obrotu pszenicą na RTRS 

Rozdział 1. Organizacja i harmonogram notowań 

§ 48  

1. Przedmiotem obrotu na RTRS jest pszenica zebrana w krajach Unii Europejskiej, 

zgodna ze standardem określonym w Załączniku nr 1.  

2. Podmiotami sprzedającymi i kupującymi pszenicę, o której mowa w ust. 1, mogą 

być podmioty, będące Uczestnikami obrotu.  

3. Podmioty, o których mowa w ust. 2, akceptują i zobowiązują się do stosowania 

postanowień Regulaminu SMA w szczególności w zakresie obowiązku ponoszenia 

opłat określonych w tym regulaminie. 

4. Obrót pszenicą na RTRS jest prowadzony wyłącznie w dni robocze, zgodnie  

z harmonogramem określonym poniżej w § 49 i § 62,w systemie notowań kursu 

jednolitego oraz w systemie aukcji. 

5. Obrót pszenicą na RTRS w systemie notowań kursu jednolitego jest prowadzony na 

instrumentach, których specyfikacja została określona w Załączniku nr 2.  

6. Obrót pszenicą na RTRS w systemie aukcji jest prowadzony na instrumentach, 

których specyfikacja została określona w Załączniku nr 3.  

7. Każdemu Uczestnikowi obrotu Giełda na wniosek Członka Giełdy, złożony zgodnie z 

wzorem określonym w Załączniku nr 4, nadaje kod e-RTRS.  

 

Oddział 1. Harmonogram notowań w systemie kursu jednolitego 

§ 49  

1. Obrót pszenicą na instrumentach określonych w Załączniku  

nr 2 prowadzony jest w systemie notowań kursu jednolitego, w każdą środę będącą 

dniem roboczym, zgodnie z harmonogramem: 

Grupa I instrumentów 

8:00-11:00  
Notowania w systemie kursu jednolitego – 

przyjmowanie, modyfikacja i usuwanie zleceń 

11:00 Określenie kursu jednolitego i zawarcie transakcji 

Grupa II instrumentów 

8:00-12:00 
Notowania w systemie kursu jednolitego – 

przyjmowanie, modyfikacja i usuwanie zleceń 

12:00 Określenie kursu jednolitego i zawarcie transakcji 
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Grupa III instrumentów 

8:00-13:00 
Notowania w systemie kursu jednolitego – 

przyjmowanie, modyfikacja i usuwanie zleceń 

13:00 Określenie kursu jednolitego i zawarcie transakcji 

 

2. Zarząd Giełdy określi przypisanie instrumentów do poszczególnych Grup. 

 

Oddział 2. Zasady składania i realizacji, modyfikacji i anulowania zleceń 

w systemie kursu jednolitego 

§ 50  

1. Członkowie Giełdy składają zlecenia w odniesieniu do Portfeli. W systemie 

informatycznym giełdy Portfel jest zdefiniowany jako konto.  

2. Członek Giełdy może złożyć więcej niż jedno zlecenie w odniesieniu do danego 

Portfela. 

§ 51  

Każde zlecenie Członka Giełdy składane na RTRS określa w szczególności:  

a) oznaczenie (kod) instrumentu będącego przedmiotem zlecenia; 

b) rodzaj zlecenia (kupno/sprzedaż); 

c) Portfel, w odniesieniu do którego zlecenie jest składane; 

d) liczbę kontraktów będących przedmiotem zlecenia sprzedaży lub kupna;  

e) limit ceny wyrażony w PLN/1 tonę, z dokładnością do 0,01 PLN; 

f) termin ważności; 

g) oznaczenie Członka Giełdy wystawiającego zlecenie; 

h) datę i godzinę wystawienia zlecenia; 

i) numer zlecenia; 

j) Kod  e-RTRS  Uczestnika obrotu, na rachunek którego złożone jest zlecenie.  

§ 52  

Zlecenia powinny zawierać warunki realizacji i termin ich ważności. W zależności od 

warunków i terminu realizacji występują następujące typy zleceń: 
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a) Zlecenie dzienne (Rest of Day) – zlecenie jest ważne wyłącznie w dniu przekazania 

na giełdę. Może być składane w fazie notowań w systemie kursu jednolitego. 

Niezrealizowane zlecenie bądź jego część jest anulowana po zakończeniu notowań. 

b) Zlecenie typu faza sesji (Session) – zlecenie jest ważne wyłącznie w Dniu Obrotu do 

końca fazy notowań, w trakcie trwania której zostało złożone na rynek. Może być 

składane w systemie kursu jednolitego. Niezrealizowane zlecenie bądź jego część jest 

anulowana po zmianie fazy notowań. 

§ 53  

Zlecenia mogą zostać złożone na rynek (zlecenie rynkowe) albo lokalnie (zlecenie lokalne). 

Zlecenia lokalne nie biorą udziału w notowaniach.  

§ 54  

Zlecenie lokalne może zostać złożone na rynek przez aktywowanie. Czas aktywowania 

wyznacza czas przyjęcia zlecenia na giełdę. Zlecenia lokalne są weryfikowane przez system 

informatyczny giełdy ze względu na okres ważności zlecenia przed ich aktywacją. Zlecenie 

lokalne, którego okres ważności upłynął jest usuwane. 

§ 55  

Zlecenie rynkowe może stać się zleceniem lokalnym przez zawieszenie. Aktywowanie  

i zawieszenie zleceń można wykonać podczas prowadzenia notowań na RTRS. 

§ 56  

Składanie zleceń na rynek możliwe jest tylko podczas prowadzenia notowań na RTRS.  

§ 57  

1. Każde rynkowe zlecenie kupna składane na RTRS weryfikowane jest pod względem 

zabezpieczeń finansowych poprzez porównanie zabezpieczenia wymaganego 

ustanowionego jako suma wartości składanego zlecenia oraz zleceń już złożonych  

z limitem transakcyjnym ustanowionym przez Izbę Rozliczeniową na zasadach przez 

nią określonych. 

2. Każde rynkowe zlecenie sprzedaży składane na RTRS weryfikowane jest pod względem 

stanu posiadania towaru poprzez porównanie zabezpieczenia wymaganego 

ustanowionego jako suma wolumenu towaru składanego zlecenia oraz zleceń 

złożonych na rynek ze stanem posiadania towaru w e-RTRS. 

3. Giełda nie realizuje zleceń kupna Członka Giełdy w stosunku, do którego weryfikacja 

zlecenia wykaże, że kwota zabezpieczenia wymaganego jest wyższa od wysokości 

limitu transakcyjnego. 
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4. Giełda nie realizuje zleceń sprzedaży Członka Giełdy w stosunku, do którego 

weryfikacja zlecenia wykaże, że wymagana ilość towaru jest wyższa od określonego 

przez Izbę Rozliczeniową stanu posiadanych towarów. 

5. Każdego dnia przed Dniem Obrotu, limity transakcyjne oraz liczba posiadanych 

towarów są aktualizowane w oparciu o informacje przekazane przez Izbę 

Rozliczeniową. 

6. Tylko zlecenia lokalne nie są sprawdzane pod względem zabezpieczeń. 

§ 58  

Członkowie Giełdy mogą modyfikować własne zlecenia. Modyfikacji mogą podlegać: 

a) liczba kontraktów, 

b) limit ceny. 

§ 59  

1. Zlecenia można modyfikować podczas prowadzenia notowań na RTRS.  

Jeśli modyfikacja polega na zmniejszeniu wolumenu oferowanej ilości pszenicy, czas 

złożenia zlecenia nie ulega zmianie. W pozostałych przypadkach modyfikacji 

(zwiększenie wolumenu i zmiana ceny), zlecenie otrzyma nowy czas złożenia.  

2. W przypadku, gdy notowania na instrumencie są zawieszone, zlecenia nie mogą być 

modyfikowane.  

§ 60  

Zlecenia można anulować podczas prowadzenia notowań na RTRS. Zlecenie może zostać 

anulowane przez Członka Giełdy, który złożył to zlecenie, przed upływem terminu ważności 

zlecenia. Nie mogą być anulowane zlecenia będące przedmiotem zawartych transakcji. 

§ 61  

Zlecenie złożone na rynek pozostaje aktywne do czasu zakończenia procesu modyfikacji 

lub anulowania. 

Oddział 3. Harmonogram notowań w systemie aukcji 

§ 62  

Obrót pszenicą na instrumencie określonym w specyfikacji stanowiącej Załącznik  

nr 3 prowadzony jest w systemie aukcji, w dniu wyznaczonym przez Giełdę zgodnie  

z harmonogramem każdorazowo publikowanym przez Giełdę. 
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§ 63  

Aukcje prowadzone są w dniach roboczych innych niż notowania w systemie kursu 

jednolitego, w godzinach 8:45 – 13:00, przy czym faza wprowadzania zleceń nie może być 

krótsza niż 30 minut i nie dłuższa niż 60 minut. 

§ 64  

1. W danym dniu mogą się odbyć maksymalnie 4 aukcje. W przypadku złożenia większej 

liczby wniosków o otwarcie aukcji w danym dniu niż 4, o realizacji aukcji decyduje 

kolejność wpłynięcia wniosków do Giełdy. 

2. Na RTRS przeprowadzane są wyłącznie aukcje sprzedaży towarów rolno-spożywczych 

złożonych w Magazynie Autoryzowanym Uczestnika SMA nieświadczącego usług 

przechowywania. 

3. Otwarcie aukcji następuje na wniosek Oferenta. Wniosek należy złożyć nie później niż 

do godziny 15:00 w 7 dniu roboczym przed proponowanym terminem aukcji na 

formularzu, którego wzór określa Załącznik nr 5. 

4. Wniosek o otwarcie aukcji określa co najmniej: 

a) wskazanie Magazynu Autoryzowanego, w którym możliwy będzie odbiór towaru 

(„lokalizacja towaru”), 

b) nazwę i klasę towaru, 

c) proponowaną datę przeprowadzenia aukcji, 

d) wolumen aukcji, nie mniej niż 250 ton 

e) oferowany limit ceny (limit ceny stanowi cenę minimalną). 

5. Po złożeniu wniosku o otwarcie aukcji, Oferent zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z transakcji 

giełdowych zawartych w wyniku aukcji („wadium”) na zasadach określonych przez Izbę 

Rozliczeniową.  

6. Oferent po złożeniu Wniosku o otwarcie aukcji jest zobowiązany do poinformowania 

Giełdy o posiadaniu i zaewidencjonowaniu w e-RTRS towaru w ilości i jakości wskazanej 

we Wniosku. Giełda po zweryfikowaniu stanu posiadania w e-RTRS blokuje możliwość 

zmiany ewidencji stanu posiadania towaru w ilości wskazanej we wniosku o otwarcie 

aukcji. 

7. Oferent może wycofać wniosek o otwarcie aukcji nie później niż w 2 dniu roboczym 

przed jej terminem. Oferent zobowiązany jest do poinformowania Giełdy o przyczynach 

swojej decyzji. 
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8. Termin otwarcia aukcji Giełda podaje do publicznej wiadomości nie później niż w 2 dniu 

roboczym przed dniem jej odbycia, pod warunkiem iż weryfikacja, o której mowa  

w ust. 6 potwierdzi zaewidencjonowanie towaru w ilości i jakości wskazanej we 

wniosku. W ogłoszeniu tym Giełda podaje w szczególności:  

a) datę i godziny aukcji,  

b) lokalizację towaru, 

c) wolumen aukcji.  

9. Oferent może dokonać zmiany oferowanego limitu ceny nie później niż godzinę przed 

rozpoczęciem aukcji w dniu jej przeprowadzenia. Zarząd Giełdy może wprowadzić 

ograniczenie zmiany limitu ceny. 

 

Oddział 4. Zasady składania i realizacji, modyfikacji i anulowania zleceń 

w systemie aukcji na RTRS 

§ 65  

Każde zlecenie Członka Giełdy składane na aukcję określa w szczególności:  

a) oznaczenie (kod) instrumentu będącego przedmiotem zlecenia; 

b) rodzaj zlecenia (kupno/sprzedaż); 

c) Portfel, w odniesieniu do którego zlecenie jest składane; 

d) liczbę kontraktów będących przedmiotem zlecenia sprzedaży lub kupna;  

e) limit ceny wyrażony w PLN/1 tonę; 

f) termin ważności; 

g) oznaczenie Członka Giełdy wystawiającego zlecenie; 

h) datę i godzinę wystawienia zlecenia; 

i) numer zlecenia; 

j) Kod e-RTRS Uczestnika obrotu, na rachunek którego złożone jest zlecenie. 

 

§ 66  

1. Zlecenie Oferenta jest składane przez Giełdę w jego imieniu na podstawie wniosku  

o otwarcie aukcji, w dacie aukcji, w terminie określonym w harmonogramie aukcji. 
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2. Uczestnicy aukcji składają wyłącznie zlecenia kupna, w odniesieniu do Portfeli.  

W systemie informatycznym giełdy Portfel jest zdefiniowany jako konto.  

3. Uczestnik aukcji może złożyć więcej niż jedno zlecenie kupna w odniesieniu do danego 

Portfela. 

4. W trakcie składania zleceń Oferent oraz Uczestnicy Aukcji mają dostęp tylko do swoich 

zleceń. 

§ 67  

1. Składanie zleceń kupna na rynek możliwe jest tylko podczas fazy przyjmowania zleceń 

na aukcję.  

2. Uczestnicy Aukcji mogą składać wyłącznie zlecenia kupna typu Session w dacie aukcji. 

Zlecenie typu faza sesji (Session) jest ważne wyłącznie w Dniu aukcji do końca fazy 

notowań, w trakcie trwania której zostało złożone na rynek. Może być składane w fazie 

wprowadzania zleceń przez Uczestników aukcji. Niezrealizowane zlecenie bądź jego 

część jest anulowana po zmianie fazy notowań. 

 

§ 68  

1. Każde zlecenie kupna Uczestnika aukcji składane na aukcję weryfikowane jest pod 

względem zabezpieczeń finansowych poprzez porównanie zabezpieczenia 

wymaganego ustanowionego jako suma wartości składanego zlecenia oraz zleceń już 

złożonych z limitem transakcyjnym ustanowionym przez Izbę Rozliczeniową na 

zasadach przez nią określonych. 

2. Giełda nie realizuje zleceń kupna Uczestnika Aukcji, w stosunku do którego weryfikacja 

zlecenia wykaże, że kwota zabezpieczenia wymaganego jest wyższa od wysokości 

limitu transakcyjnego. 

3. Przed każdym Dniem Obrotu, w którym odbywa się aukcja ustanowiona wysokość 

limitu transakcyjnego jest aktualizowana w oparciu o informacje przekazane przez Izbę 

Rozliczeniową. 

§ 69  

Uczestnicy aukcji mogą modyfikować własne zlecenia. Modyfikacji mogą podlegać: 

a) liczba kontraktów, 

b) limit ceny. 
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§ 70  

Zlecenia można modyfikować podczas fazy przyjmowania zleceń na aukcję.  

Jeśli modyfikacja polega na zmniejszeniu wolumenu oferowanej ilości pszenicy, czas 

złożenia zlecenia nie ulega zmianie. W pozostałych przypadkach modyfikacji (zwiększenie 

wolumenu i zmiana ceny), zlecenie otrzyma nowy czas złożenia.  

§ 71  

Uczestnik aukcji możne anulować zlecenia podczas fazy przyjmowania zleceń na aukcję. 

Zlecenie może zostać anulowane przez Członka Giełdy, który złożył to zlecenie. Nie mogą 

być anulowane zlecenia będące przedmiotem zawartych transakcji. 

§ 72  

Zlecenie złożone na rynek pozostaje aktywne do czasu zakończenia procesu modyfikacji 

lub anulowania. 

 

Rozdział 2. Zasady ustalania kursu i realizacja zleceń 

Oddział 1. Ogólne zasady ustalania kursu i realizacji zleceń 

§ 73  

Kurs określany jest z dokładnością do 0,01 PLN.  

§ 74  

Na RTRS nie obowiązują ograniczenia wahań kursów.  

§ 75  

W uzasadnionych przypadkach Zarząd Giełdy może określić cenę minimalną  

i cenę maksymalną.  

 

Oddział 2.  Zasady ustalania kursu, realizacja zleceń i transakcji w systemie 

kursu jednolitego 

§ 76  

1. Kurs jednolity pszenicy określany jest przy zastosowaniu kolejno poniższych zasad: 

a) maksymalizacji wolumenu obrotu, 
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b) minimalizacji różnicy między skumulowanym wolumenem pszenicy  

w zleceniach sprzedaży i w zleceniach kupna możliwym do zrealizowania po 

określonym kursie. 

2. W trakcie przyjmowania zleceń Giełda publikuje teoretyczny kurs otwarcia (TKO) oraz 

teoretyczny wolumen otwarcia (TWO), które są na bieżąco aktualizowane przy każdej 

zmianie w arkuszu zleceń wynikającej z przyjęcia, modyfikacji lub anulowania 

zlecenia. 

3. Teoretyczny kurs otwarcia (TKO) oraz teoretyczny wolumen otwarcia (TWO) określa 

się zgodnie z zasadami opisanymi w ust.1. 

4. Teoretyczny kurs otwarcia jest publikowany na niepublicznej stronie internetowej 

wyłącznie w celach informacyjnych. 

§ 77  

1. Zlecenia w systemie kursu jednolitego realizowane są zgodnie z poniższymi zasadami: 

a)  zlecenia sprzedaży złożone z limitem ceny poniżej określonego kursu będą 

zrealizowane w całości; żadne zlecenie sprzedaży złożone z limitem ceny 

powyżej określonego kursu nie zostanie zrealizowane, 

b)  zlecenia kupna złożone z limitem ceny powyżej określonego kursu będą 

zrealizowane w całości; żadne zlecenie kupna złożone z limitem ceny poniżej 

określonego kursu nie zostanie zrealizowane, 

c)  zlecenia kupna i sprzedaży złożone z limitem ceny równym określonemu 

kursowi mogą zostać zrealizowane częściowo, w całości lub mogą nie zostać 

zrealizowane.  

2. O kolejności realizacji zleceń złożonych z limitem ceny równym określonemu kursowi 

decyduje czas przyjęcia zleceń do systemu informatycznego giełdy. 

3. Zlecenia mogą być realizowane częściowo, przy czym każda częściowa transakcja 

będzie dotyczyć przynajmniej jednego kontraktu. 

4. Wszystkie zlecenia podlegające realizacji zgodnie z postanowieniami niniejszego 

paragrafu są realizowane po ustalonym kursie jednolitym. 

§ 78  

W przypadku braku możliwości jednoznacznego określenia kursu na RTRS, jest on 

wyznaczany w sposób następujący: 

a) jeśli istnieje więcej niż jedna cena spełniająca warunki, o których mowa w § 76 

oraz gdy różnica pomiędzy skumulowanym wolumenem kupna i skumulowanym 
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wolumenem sprzedaży wynosi zero, kurs wyznaczany jest losowo spośród 

skrajnych cen spełniających warunki, o jakich mowa w § 76, 

b) jeśli istnieje więcej niż jedna cena spełniająca warunki, o których mowa w § 76 

oraz gdy różnica pomiędzy skumulowanym wolumenem kupna i skumulowanym 

wolumenem sprzedaży ma te same znaki dla każdej ceny, wyznaczany jest taki 

kurs, który jest bliższy cenie, dla której różnica pomiędzy skumulowanym 

wolumenem kupna i skumulowanym wolumenem sprzedaży ma znak przeciwny, 

c) jeśli istnieje więcej niż jedna cena spełniająca warunki, o których mowa w § 76 

oraz gdy różnica pomiędzy skumulowanym wolumenem kupna a skumulowanym 

wolumenem sprzedaży ma różne znaki dla różnych cen, kurs wyznaczany jest 

losowo spośród skrajnych cen spełniających warunki, o jakich mowa w § 76. 

 

Oddział 3. Zasady ustalania kursu, realizacja zleceń i transakcji w systemie 

aukcji 

§ 79  

1. Zasady zawierania transakcji i realizacji zleceń w systemie aukcji: 

a) Transakcje zawierane są po cenie transakcyjnej równej limitowi ceny, jaki został 

podany w zleceniu Uczestnika Aukcji; 

b) W pierwszej kolejności będą realizowane zlecenia o najwyższym limicie ceny;  

c) W przypadku zleceń z równymi limitami ceny będą one realizowane według 

czasu przyjęcia zlecenia (zlecenie przyjęte wcześniej zostanie zrealizowane  

w pierwszej kolejności). 

2. Zlecenia mogą być realizowane częściowo, przy czym każda częściowa transakcja 

będzie dotyczyła przynajmniej jednego kontraktu. 

3. Po zakończeniu aukcji zlecenia niezrealizowane zostają usunięte. 

4. Zlecenia są realizowane po kursach określonych w zleceniach przez Kupujących pod 

warunkiem spełnienia wymogów ust.1.   

 

Rozdział 3. Publikacja danych giełdowych 

Oddział 1. Publikacja wyników sesji 
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§ 80  

1. Giełda podaje do publicznej wiadomości wyniki sesji na RTRS po zamknięciu.  

2. Do publicznej wiadomości podawane są następujące informacje: 

a) wolumen zawartych transakcji, 

b) kurs jednolity określony dla poszczególnych instrumentów, 

c) indeksy giełdowe. 

 

Oddział 2. Publikacja wyników aukcji 

§ 81  

1. Giełda podaje do publicznej wiadomości wyniki aukcji po zamknięciu aukcji.  

2. W przypadku aukcji rozstrzygniętej do publicznej wiadomości podawane są 

następujące informacje: 

a) wolumen zawartych transakcji, 

b) minimalna i maksymalna cena transakcyjna, 

c) średnia ważona wolumenem cena transakcyjna aukcji (transakcji aukcyjnych). 

3. W przypadku aukcji nierozstrzygniętej do publicznej wiadomości podawane są 

następujące informacje: 

a) wolumen aukcji, określony przez Oferenta, 

b) limit ceny, określony przez Oferenta, 

c) minimalna i maksymalna oferta kupna zleceń Uczestników aukcji. 

 

Oddział 3. Indeksy giełdowe 

§ 82  

Indeks TGEpszeB określany jest, jako średni ważony obrotem kurs ze wszystkich kursów 

transakcji na instrumentach określonych w specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 2, dla 

pszenicy klasy B czyli: 

 

𝑇𝐺𝐸𝑝𝑠𝑧𝑒𝐵 =∑𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

∗
𝑉𝑖
𝑉
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gdzie :   

n   - liczba instrumentów 

Pi  – kurs ustalony dla i-tego instrumentu, 

Vi  – wolumen obrotu dla i-tego instrumentu, 

V  – wolumen obrotu dla wszystkich instrumentów. 

§ 83  

2. Indeks TGEpszeC określany jest, jako średni ważony obrotem kurs ze wszystkich 

kursów transakcji na instrumentach określonych w specyfikacji stanowiącej 

Załącznik nr 2, dla pszenicy klasy C czyli: 

 

𝑇𝐺𝐸𝑝𝑠𝑧𝑒𝐶 =∑𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

∗
𝑉𝑖
𝑉

 

   

gdzie :   

n   - liczba instrumentów 

Pi  – kurs ustalony dla i-tego instrumentu, 

Vi  – wolumen obrotu dla i-tego instrumentu, 

V  – wolumen obrotu dla wszystkich instrumentów. 
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Rozdział 4. Ewidencja pszenicy w e-RTRS 

§ 84  

1. Ewidencja pszenicy polega na rejestrowaniu stanu posiadania towaru rolno-

spożywczego na odpowiednich kontach w e-RTRS. 

2. Konta e-RTRS zawierają w szczególności następujące informacje: 

a) ilość i klasę towaru rolno-spożywczego zarejestrowanego na koncie, 

b) dane identyfikacyjne podmiotu, któremu przysługuje prawo własności 

towaru rolno-spożywczego, 

c) lokalizację towaru rolno-spożywczego. 

3. Czynności wykonywane przez Magazyn Autoryzowany polegają w szczególności na 

rejestrowaniu: 

a) pszenicy zdeponowanej w Magazynie Autoryzowanym, będącej przedmiotem 

obrotu na giełdzie, 

b) pszenicy wycofanej z obrotu na giełdzie. 

4. Czynności wykonywane przez Giełdę polegają w szczególności na rejestrowaniu 

zmian stanów posiadania w następstwie zawartych transakcji. 

5. Rejestrowanie czynności, o których mowa w ust. 3 lit. a) i b) odbywa się codziennie 

z zastrzeżeniem ust. 7. 

6. Rejestrowanie czynności, o których mowa w ust. 4 odbywa się po zakończeniu 

każdej sesji giełdowej. 

7. W dniu poprzedzającym sesję giełdową, odbywającą się zgodnie z harmonogramem 

określonym w § 49, Giełda o godzinie 16:00 blokuje możliwość wykonywania 

czynności, których rezultatem byłaby zmiana stanów posiadania wykazywanych w 

e-RTRS dla towarów rolno-spożywczych wprowadzonych do obrotu giełdowego na 

daną sesję giełdową w systemie kursu jednolitego. Stan posiadania towarów w 

momencie wprowadzenia blokady stanowi podstawę do wyznaczenia przez Izbę 

rozliczeniową limitów transakcyjnych na sesję dla Uczestników obrotu.    

8. Zdjęcie blokady o której mowa w ust. 7, następuje po zakończeniu sesji giełdowej 

i wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 4.  
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Rozdział 5. Zasady realizacji fizycznej transakcji zawartych na RTRS 

§ 85  

1. Fizyczna realizacja transakcji zawartych na RTRS odbywa się na podstawie 

transakcji zaewidencjonowanych w e-RTRS, poprzez umożliwienie Uczestnikowi 

obrotu (kupującemu) dokonania odbioru pszenicy we wskazanym Magazynie 

Autoryzowanym. 

2. Giełda, udostępnia Uczestnikom SMA instrukcje, na podstawie których realizowany 

jest odbiór. 

3. Wydanie pszenicy z Magazynu Autoryzowanego odbywa się na podstawie 

dokumentu potwierdzającego jego własność, wygenerowanego przez Uczestnika 

obrotu (kupującego) w formie wydruku z e-RTRS oraz zgodnie  

z harmonogramem odbioru, uzgodnionym przez Uczestnika obrotu z danym 

Uczestnikiem SMA, na zasadach określonych w Regulaminie SMA. 

4. Opłaty za przechowywanie pszenicy w Magazynie Autoryzowanym Uczestnika SMA 

świadczącego usługi przechowywania począwszy od dnia następującego po dniu 

zawarcia transakcji na RTRS ponosi Uczestnik obrotu, który nabył towar na RTRS.  

5. Uczestnik SMA nieświadczący usług przechowywania nie pobiera opłat  

za przechowywanie zboża w Magazynie Autoryzowanym za okres do dwudziestego 

pierwszego dnia (włącznie) od dnia zawarcia transakcji. 

6. Uczestnik obrotu, który nabył towar rolno-spożywczy w systemie aukcji na RTRS, 

może w terminie osiemnastu dni od daty rozstrzygnięcia aukcji zgłosić Giełdzie 

zastrzeżenie co do jakości lub ilości zakupionej pszenicy na formularzu zgodnym ze 

wzorem określonym w Załączniku nr 6 do niniejszego Regulaminu. Prawidłowo 

wypełniony formularz należy przesłać na adres mailowy rtrs@tge.pl oraz potwierdzić 

przesłanie telefonicznie. 

7. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących jakości danej partii pszenicy, 

Uczestnik obrotu załącza wyniki odwoławczych badań laboratoryjnych 

przeprowadzonych w Laboratorium odwoławczym (LOD). 

8. Po otrzymaniu zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 6 Giełda podejmuje czynności 

w celu potwierdzenia jego zasadności. Na żądanie Giełdy, Uczestnik SMA 

zobowiązany jest niezwłocznie przekazać wszystkie niezbędne dokumenty związane 

z wydaniem partii pszenicy, będącej przedmiotem danego zastrzeżenia oraz udzielić 

żądanych przez Giełdę wyjaśnień. W przypadku nie zastosowania się do żądań 

Giełdy, przyjmuje się, iż Uczestnik SMA potwierdza zastrzeżenia Uczestnika obrotu. 

mailto:rtrs@tge.pl
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9. W przypadku uznania zasadności zgłoszonych zastrzeżeń, Giełda dokonuje 

zwrotnego zaewidencjonowania stanu towarów rolno – spożywczych, będących 

przedmiotem danej transakcji, na koncie sprzedającego w e-RTRS. Z momentem 

zaewidencjonowania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje zwrotne 

przeniesienie własności towarów rolno – spożywczych (udziału we współwłasności) 

na sprzedającego. W zakresie współwłasności, w tym jej zniesienia, § 5 ust. 5 

stosuje się odpowiednio. Uznanie zasadności zgłoszonych zastrzeżeń nie wpływa na 

zobowiązanie uiszczenia właściwych opłat giełdowych. 

10. W przypadku uznania zasadności zgłoszonych zastrzeżeń, Giełda przekazuje 

niezwłocznie informację do Izby Rozliczeniowej oraz stron transakcji o braku 

prawidłowego rozrachunku fizycznego transakcji. Rozrachunek pieniężny takiej 

transakcji, w tym zapłata wadium na rzecz strony, której zastrzeżenia zostały 

uznane, następuje na zasadach określonych przez Izbę Rozliczeniową. 

  

Rozdział 6. Zasady rozliczeń 

§ 86  

Rozliczenie oraz zabezpieczenie transakcji zawieranych na Rynku Towarów Rolno-

spożywczych odbywa się na zasadach określonych przez Izbę Rozliczeniową. 
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Załącznik nr 1. Wymagania i standardy jakościowe dla pszenicy będącej 

przedmiotem obrotu giełdowego w ramach RTRS  

1. Do obrotu giełdowego w ramach RTRS kwalifikuje się ziarno pszenicy 

wyprodukowanej na obszarze Unii Europejskiej, spełniające następujące 

wymagania jakościowe:  

a) Ziarno powinno być zdrowe, czyste, dojrzałe, dobrze wykształcone, posiadać kolor 

typowy dla pszenicy. 

b) Ziarno powinno być wolne od nietypowych zapachów i żywych szkodników (w tym 

roztoczy) niezależnie od ich stadium rozwoju. 

c) Zawartość substancji niepożądanych w ziarnie nie może przekraczać najwyższych 

dopuszczalnych poziomów określonych przepisach UE, w tym w rozporządzeniu 

Komisji (WE) Nr 1881/2006 z późń. zm.1.  

d) Poziom radioaktywności w ziarnie nie może przekraczać poziomu określonego 

w rozporządzeniu Rady (WE) nr 733/2008 z późń. zm2.  

2. Ziarno pszenicy będącej w obrocie w systemie kursu jednolitego powinno spełniać 

następujące parametry jakościowe: 

 

Parametr jakościowy/ 

oznaczany wg norm3 

Jednostka  Klasa 

jakościowa 

B C 

A. Maksymalna wilgotność 

(wg PN-EN ISO 712) 
 

 

% 

 

14,5 

 

14,5 

B. Maksymalna zawartość 

zanieczyszczeń 

(wg PN-EN 15587)  
 

 

% 

 

6,0 

 

6,0 

1. Maksymalna zawartość ziaren 

połamanych 
 

% 5,0 5,0 

2. Maksymalna zawartość 

zanieczyszczeń ziarnowych 
 

% 5,0 5,0 

                                                 
1 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe 
dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych 

 
2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 733/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie warunków regulujących 
przywóz produktów rolnych pochodzących z krajów trzecich w następstwie wypadku w elektrowni 
jądrowej w Czarnobylu  
3 Normy opisujące metody badania wyróżników jakościowych ziarna pszenicy należy stosować 
zgodnie z aktualną wersją danej normy; 
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a) ziarna poślednie 
 

% x x 

b) ziarna innych zbóż 
 

% x x 

c) ziarna uszkodzone przez 

szkodniki 
 

% x x 

d) ziarna z przebarwionym 

zarodkiem 
 

% x x 

e) ziarna uszkodzone termicznie 

podczas suszenia  
 

% 0,5 0,5 

3. Maksymalna zawartość ziaren 

porośniętych 
 

% 4,0 4,0 

4. Maksymalna zawartość 

zanieczyszczeń obcych 
 

% 2,0 2,0 

w tym:   
 

a) nasiona obce 
 

% 0,1 
0,1 

b) ziarna niezdrowe 
 

% x x 

c) materiał obcy 
 

% x x 

d) łuski 
 

% x x 

e)  sporysz 
 

% 0,05 0,05 

f) ziarna zaśniecone 
 

% x x 

g) zanieczyszczenia pochodzenia 

zwierzęcego 
 

% x x 

C. Minimalna gęstość ziarna w stanie 

zsypnym wg PN-EN ISO 7971-3 
 

kg/hl 76,0 73,0 

D. Minimalna zawartość białka 

(Nx5,7) wg PN-EN ISO 20483  
 

% s.m. 12,5 x 

E. Minimalna liczba opadania        

wg PN-EN ISO 3093 
 

sek. 220 x 

 x- nie dotyczy 

 

3. Ziarno pszenicy będącej w obrocie w systemie aukcji powinno spełniać następujące 

parametry jakościowe: 
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Parametr jakościowy/ 

oznaczany wg norm4 

Jednostk

a  

Klasa jakościowa 

A B C 

A. Maksymalna wilgotność 

(wg PN-EN ISO 712) 
 

 

% 

 

14,

5 

 

14,

5 

 

14,

5 

B. Maksymalna zawartość 

zanieczyszczeń 

(wg PN-EN 15587)  
 

 

% 

 

6,0 

 

6,0 

 

6,0 

1. Maksymalna zawartość ziaren 

połamanych 
 

% 3,0 5,0 5,0 

2. Maksymalna zawartość 

zanieczyszczeń ziarnowych 
 

% 3,0 5,0 5,0 

a) ziarna poślednie 
 

% x x x 

b) ziarna innych zbóż 
 

% x x x 

c) ziarna uszkodzone przez 

szkodniki 
 

% x x x 

d) ziarna z przebarwionym 

zarodkiem 
 

% x x x 

e) ziarna uszkodzone termicznie 

podczas suszenia  
 

% 0,5 0,5 0,5 

3. Maksymalna zawartość ziaren 

porośniętych 
 

% 4,0 4,0 4,0 

4. Maksymalna zawartość 

zanieczyszczeń obcych 
 

% 2,0 2,0 2,0 

w tym:     

a) nasiona obce 
 

% 0,1 0,1 0,1 

b) ziarna niezdrowe 
 

% x x x 

c) materiał obcy 
 

% x x x 

d) łuski 
 

% x x x 

                                                 
4 Normy opisujące metody badania wyróżników jakościowych ziarna pszenicy należy stosować 

zgodnie z aktualną wersją danej normy; 
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e)  sporysz 
 

% 0,0

5 

0,0

5 

0,0

5 

f) ziarna zaśniecone 
 

% x x x 

g) zanieczyszczenia pochodzenia 

zwierzęcego 
 

% x x x 

C. Minimalna gęstość ziarna w 

stanie zsypnym wg PN-EN ISO 

7971-3 
 

kg/hl 77,

0 

76,

0 

73,

0 

D. Minimalna zawartość białka 

(Nx5,7) wg PN-EN ISO 20483  
 

% s.m. 14 12,

5 

x 

E. Minimalna liczba opadania        

wg PN-EN ISO 3093 
 

sek. 250 220 x 

 

x- nie dotyczy 

 

4. Dopuszcza się stosowanie metod opartych na technologii bliskiej podczerwieni 

(NIR). 

5. Analizatory NIR oraz wilgotnościomierze zbożowe powinny być poddawane 

okresowym sprawdzeniom zgodnie z zaleceniami producenta użytkowanego 

sprzętu. 

6. Urządzenia oraz sprzęt laboratoryjny wykorzystywane w stosowanych metodach 

badawczych powinny być legalizowane zgodnie z przepisami metrologicznymi. 
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Załącznik nr 2. Specyfikacja instrumentów na pszenicę notowanych w systemie 

kursu jednolitego 

Lp. 
Kod instrumentu 

(a) 
Towar (b) 

Grupa 
(c) 

Magazyn 
Autoryzowany (d) 

Jednostka 
notowania (e) 

Wartość 
jednego 

instrumentu 
(netto) (f) 

Kurs (g) 

1.     

1 instrument 
odpowiadający 

25 tonom 
pszenicy 

Iloczyn 
Kursu  i 

wolumenu 
jednostki 
notowania  

Cena netto 
wyrażona  w 
PLN za 1 tonę 

pszenicy z 
dokładnością 
do 0,01 PLN.  

2     

3     

4     

 

 

 
Objaśnienia: 

a. Kod instrumentu nadany zgodnie ze schematem: 

PSZ_Z_XXX-NR, gdzie: 

Z oznacza klasę pszenicy (B lub C), 

XXX - kod województwa, w którym znajduje się dany Magazyn Autoryzowany, 

NR – numer porządkowy Magazynu Autoryzowanego w województwie; 

b. Nazwa i klasa towaru rolno-spożywczego; 

c. Przypisanie do jednej z Grup instrumentów, o których mowa w cz. II, w § 49; 

d. Magazyn Autoryzowany, w którym złożony jest towar rolno-spożywczy, do którego odnosi się 

instrument, nazwa, adres, kod magazynu w e-RTRS; 

e. Wolumen (ilość w tonach) towaru rolno-spożywczego odpowiadający jednostce notowania; 

f. Sposób określenia wartości jednego instrumentu;  

g. Sposób określenia kursu instrumentu. 
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Załącznik nr 3. Specyfikacja instrumentów na pszenicę notowanych w systemie aukcji 

 

 

Objaśnienia: 

a. Kod instrumentu nadany zgodnie ze schematem: 

PSZ_Z_AU-NR, gdzie: 

Z oznacza klasę pszenicy (A, B lub C), 

NR – numer porządkowy aukcji w danym dniu; 

b. Nazwę i klasę towaru rolno-spożywczego; 

c. Maksymalną wielkość zlecenia Uczestnika aukcji; 

d. Minimalną wielkość zlecenia Oferenta; 

e. Oznaczenie Magazynu Autoryzowanego, w którym złożony jest 

towar rolno-spożywczy, do którego odnosi się instrument; 

f. Ilość towaru rolno-spożywczego odpowiadającą jednostce 

notowania; 

g. Sposób określenia wartości jednego instrumentu;  

h. Sposób określenia kursu instrumentu. 

 

Lp. 
kod 

instrumentu 
(a) 

Towar (b) 

Maksymalna 

wielkość 
zlecenia 

Uczestnika 
Aukcji (c) 

Minimalna 
wielkość 
zlecenia 

Oferenta (d) 

Magazyn 
Autoryzowany (e) 

Jednostka 
notowania (f) 

Wartość 
jednego 

instrumentu 
(netto) (g) 

Kurs (h) 

1. PSZ_A_AU-01 

Pszenica klasy 
A 

1 instrument 
10 

instrumentów 

Zgodnie  
z ogłoszeniem 

 o aukcji 

1 instrument 
odpowiadający  

25 tonom 
pszenicy 

Iloczyn Kursu 
 i wolumenu 

jednostki 
notowania  

Cena netto 
wyrażona w 

PLN za 1 tonę 
pszenicy  

z dokładnością 
do 0,01 PLN.  

2. PSZ_A_AU-02 

3. PSZ_A_AU-03 

4. PSZ_A_AU-04 

5. PSZ_B_AU-01 

Pszenica klasy 
B 

6. PSZ_B_AU-02 

7. PSZ_B_AU-03 

8. PSZ_B_AU-04 

9. PSZ_C_AU-01 

Pszenica klasy 
C 

10. PSZ_C_AU-02 

11. PSZ_C_AU-03 

12. PSZ_C_AU-04 
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Załącznik nr 4. Wniosek o założenie konta i nadanie kodu w e-RTRS 

 

/Miejscowość, data dd-mm-rrrr/ 

 

Do Zarządu 

                                             Towarowej Giełdy Energii S.A. 

 

 

Wniosek o założenie konta i nadanie kodu w e-RTRS 

 

......................................................................................................................................... 

/nazwa i siedziba Wnioskodawcy/ 

 

zwraca się z prośbą o założenie konta w systemie e-RTRS dla Uczestnika obrotu: 

 

Nazwa Uczestnika obrotu  

Adres  

NIP, REGON, KRS  

Dane kontaktowe (email, telefon)1  

Liczba dostępów do systemu e-RTRS  

 

W imieniu Wnioskodawcy 

 

......................................................................................... 

 /podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy/ 

 

W przypadku zakończenia działalności na rachunek Uczestnika obrotu, którego dotyczy niniejszy wniosek, 
Członek Giełdy jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Giełdę.   

W przypadku gdy wniosek dotyczy Uczestnika obrotu będącego osobą fizyczną prosimy o zapoznanie się z 

poniższą klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych stanowiącą część Wniosku o 

założenie konta i nadanie kodu w e-RTRS. 

 

Klauzula informacyjna dla Uczestnika obrotu 

Niniejsza informacja ma zastosowanie do danych osobowych Uczestnika Obrotu będącego osobą 

fizyczną, dla którego zakładane jest konto w e-RTRS 

 

Administratorem danych osobowych jest Towarowa Giełda Energii (TGE), ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, 
tel. +48 22 341 99 12, tge@tge.pl.  

Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie 
danych osobowych). 

                                                 
1 Podanie danych jest opcjonalne 



 

Strona 48 z 50 

 

Państwa dane będą przetwarzane w celu prowadzenia w systemie e-RTRS konta kontrahenta, niezbędnego do 
uczestnictwa w obrocie na Rynku Towarów Rolno-Spożywczych (RTRS), w tym zawierania i rozliczania 
fizycznego transakcji na RTRS, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych (art. 
6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych).  

Podanie danych jest warunkiem do zawierania i rozliczania transakcji na RTRS, a ich niepodanie uniemożliwi 
uczestnictwo w obrocie na RTRS. 

Dane będą przechowywane przez okres uczestnictwa w obrocie na RTRS oraz do chwili przedawnienia 
ewentualnych roszczeń, przysługujących uczestnikowi po jego zakończeniu. 

Państwa dane mogą zostać udostępnione wybranym Uczestnikom Systemu Magazynów Autoryzowanych w 
celu świadczenia usług związanych z uczestnictwem w obrocie na RTRS, w tym prowadzenia rozliczeń 
fizycznych oraz ewidencji towaru na potrzeby obrotu na RTRS. Udostępnienie Państwa danych nastąpi w 
przypadku dokonania wyboru Magazynu Autoryzowanego w e-RTRS lub w przypadku zawarcia transakcji na 
RTRS. Administratorem Państwa danych osobowych w takim przypadku stanie się Uczestnik SMA.  

Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo 
przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.  

Wszelkie zapytania i wnioski związane z przetwarzaniem przez TGE danych osobowych należy kierować na 
adres mailowy: daneosobowe@tge.pl. 

 

Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną: 

 

……………………………………………………………………… 

Data i podpis Uczestnika obrotu, dla którego jest składany Wniosek o założenie konta i nadanie kodu w e-
RTRS   
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Załącznik nr 5. Wniosek o otwarcie aukcji 

WNIOSEK O OTWARCIE AUKCJI 

Nr ………………....1 

Pełna nazwa Wnioskodawcy 
  

Makler reprezentujący Wnioskodawcę 
  

Proponowana data przeprowadzenia aukcji  
  

Wolumen aukcji (nie mniej niż 10 kontraktów) 
  

Oferowany limit ceny (PLN/tonę) 
  

Kod Uczestnika obrotu w e-RTRS 
  

Klasa pszenicy 
  

Lokalizacja oferowanego towaru (adres Magazynu 
Autoryzowanego)   

Podpis Maklera reprezentującego Wnioskodawcę 
  

Oświadczenie Wnioskodawcy 

„Niniejszym oświadczam, że powyższe dane stanowią ofertę sprzedaży [klasa pszenicy  
…………………………………………..], i stanowią podstawę do złożenia przez Towarową Giełdę 
Energii S.A. („TGE”) w imieniu Wnioskodawcy zlecenia zgodnego z ofertą złożoną w niniejszym 

wniosku, a także do podania tych danych przez TGE do publicznej wiadomości zgodnie z 
Regulaminem Rynku Towarów Rolno-spożywczych.” 

Pieczątki i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy zgodnie z danymi 
przekazanymi do Towarowej Giełdy Energii S.A. 

  
 
 
  

 

 

                                                 
1 Numer nadaje TGE 
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Załącznik nr 6. Formularz zgłoszenia zastrzeżeń związanych z odbiorem towaru 

rolno-spożywczego zakupionego w systemie aukcji na RTRS 

 

Imię i nazwisko 

lub 

firma uczestnika obrotu 

(kupującego) 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

Kod e-RTRS Uczestnika 

obrotu (kupującego) 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

Nazwa Członka Giełdy 

zawierającego transakcję w 

imieniu kupującego  

 

……………………………………………………………………………… 

Numer aukcji  

 

Termin rozstrzygnięcia 

aukcji 

 

….……..… / …..……........ / …………………… / 

  dzień        miesiąc               rok 

 

Data zgłoszenia zastrzeżeń 

 

….……..… / …..……........ / …………………… / 

  dzień,    miesiąc      rok 

Kod instrumentu  

Ilość towaru objęta 

transakcją  

 

……………………  (ton) 

 

Powód zgłoszenia 

zastrzeżenia 

 

 niezgodność towaru ze standardem jakościowym objętym 

transakcją1; 

ilość niezgodna: ……………………… ton 

 niewydanie towaru w ilości objętej transakcją; 

ilość niewydana: ……………………… ton 

 

 

                                                 
1 Do formularza zgłoszenia zastrzeżeń należy załączyć wyniki badań laboratoryjnych Magazynu 
Autoryzowanego lub odwoławczych badań laboratoryjnych jakościowych przeprowadzonych w 
Laboratorium Odwoławczym 


