Regulamin obrotu Rynku Towarów Giełdowych
Towarowej Giełdy Energii S.A.

Tekst jednolity przyjęty uchwałą Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. Nr 430/62/20
z dnia 22 grudnia 2020 roku r. obejmujący zmiany uchwalone przez Radę Nadzorczą
Towarowej Giełdy Energii S.A. Uchwałą: 66/13/VIII/20 z dnia 26 sierpnia 2020r.,
zatwierdzone decyzją KNF: DRFSSO.5000.6.2020.RR z dnia 3 grudnia 2020 r.
Zmiany wchodzą w życie z dniem 7 stycznia 2021 r.

Regulamin obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A .

Postanowienia ogólne.
§1
1.

Niniejszy Regulamin określa zasady obrotu towarami giełdowymi na Rynku Towarów
Giełdowych prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A.

2.

Przedmiotem obrotu na Rynku Towarów Giełdowych mogą być towary giełdowe
dopuszczone do obrotu zgodnie z Regulaminem.
§2

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:
1)

Członku Giełdy – rozumie się przez to podmiot posiadający status Członka Giełdy
w zakresie obrotu towarami giełdowymi zgodnie z Regulaminem;

2)

domu maklerskim - rozumie się przez
w art. 2 pkt 9) ustawy o giełdach towarowych;

3)

gazie - rozumie się przez to paliwa gazowe, o których mowa w art. 3 pkt 3 a) ustawy
Prawo
energetyczne,
stanowiące
towar
giełdowy
określony
w art. 2 pkt 2 lit. b) ustawy o giełdach towarowych;

4)

giełdzie lub RTG – rozumie się przez to Rynek Towarów Giełdowych prowadzony
zgodnie z Regulaminem przez Towarową Giełdę Energii Spółkę Akcyjną z siedzibą
w Warszawie;

5)

Giełdzie – rozumie się przez to Towarową Giełdę Energii Spółkę Akcyjną z siedzibą
w Warszawie;

6)

handlu automatycznym – rozumie się przez to nabywanie, lub zbywanie
instrumentów na Rynku Towarów Giełdowych, przy pomocy algorytmu
komputerowego automatycznie, ustalającego indywidualne parametry zleceń nabycia
lub zbycia tych instrumentów, w tym moment złożenia zlecenia, termin jego
ważności, cenę lub liczbę instrumentów będących przedmiotem zlecenia, lub sposób
zarządzania zleceniem po jego złożeniu, przy czym następuje to bez udziału
człowieka, lub przy ograniczonym udziale człowieka;

7)

IRiESPe – rozumie się przez to Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej
opracowaną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółkę Akcyjną z siedzibą
w Konstancinie-Jeziornie, zgodnie z art. 9 g) ustawy Prawo energetyczne;

8)

IRiESPg – rozumie się przez to Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej
opracowaną przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą
w Warszawie, zgodnie z art. 9 g) ustawy Prawo energetyczne;

9)

Izbie Rozliczeniowej – rozumie się przez to Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.
z siedzibą w Warszawie prowadzącą izbę rozliczeniową i rozrachunkową, która pełni
funkcję izby rozrachunkowej, zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami
finansowymi;

to

podmiot,

o

którym

mowa
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10)

jednostce grafikowej – rozumie się przez to podstawowy obiekt rynku bilansującego
w rozumieniu IRiESPe;

11)

jednostce obrotu – rozumie się przez to ustaloną przez Zarząd Giełdy dla każdego
towaru giełdowego danego rodzaju minimalną ilość towarów giełdowych, której może
dotyczyć zlecenie;

12)

KNF – rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego;

13)

Kodzie ZUP – rozumie się przez to kod służący do identyfikacji ZUP;

14)

listach sankcyjnych – rozumie się przez to – określone przez Zarząd Giełdy – akty
prawne, w tym listy państw, organizacji, osób prawnych i osób fizycznych,
w stosunku do których zostały nałożone sankcje międzynarodowe;

15)

łączeniu rynków – rozumie się przez to proces w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy
o giełdach towarowych;

16)

NEMO – rozumie się przez to wyznaczonego operatora rynku energii elektrycznej
zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1222 wraz z późniejszymi zmianami
do tego rozporządzenia;

17)

Magazynie Autoryzowanym – rozumie się przez to magazyn, który uzyskał
autoryzację do przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów rolnospożywczych na zasadach określonych w Regulaminie Uczestnictwa w Systemie
Magazynów Autoryzowanych;

18)

nominacji – rozumie się przez to nominację zdefiniowaną w IRiESPg;

19)

obrocie transgranicznym – rozumie się przez to obrót towarami giełdowymi
w rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy o giełdach towarowych;

20)

Operatorze Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego lub OSPe - rozumie się
przez to Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółkę Akcyjną z siedzibą
w Konstancinie-Jeziornie;

21)

Operatorze Systemu Przesyłowego Gazowego lub OSPg – rozumie się przez
to Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A. z siedzibą w Warszawie;

22)

podmiot uprawniony do łączenia rynków – rozumie się przez to Giełdę jako podmiot
posiadający status NEMO, który ma prawo dokonywać łączenia rynków zgodnie
z art.5 ust. 2a ustawy o giełdach towarowych;

23)

Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki – rozumie się przez to centralny organ
administracji rządowej z zakresu gospodarki paliwami i energią w Polsce;

24)

przedsiębiorstwie energetycznym – rozumie się przez to podmiot, o którym mowa
w art. 3 pkt 12) ustawy Prawo energetyczne;
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25)

RDNiB lub Rynku Dnia Następnego i Bieżącego – rozumie się przez to Rynek Dnia
Następnego i Bieżącego energii elektrycznej, prowadzony przez Giełdę;

26)

RDNiBg lub Rynku Dnia Następnego i Bieżącego Gazu – rozumie się przez to Rynek
Dnia Następnego i Bieżącego gazu, prowadzony przez Giełdę;

27)

Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin;

28)

Regulaminie Uczestnictwa w Systemie Magazynów Autoryzowanych – rozumie się
przez to Regulamin Uczestnictwa w Systemie Magazynów Autoryzowanych
określający wymagania organizacyjno-techniczne oraz zasady uczestnictwa
w Systemie Magazynów Autoryzowanych, prowadzonym przez Giełdę;

29)

Rejestrze – rozumie się przez to rejestr świadectw pochodzenia, rejestr świadectw
pochodzenia biogazu rolniczego oraz wynikających z nich praw majątkowych
w rozumieniu ustawy OZE, rejestr świadectw pochodzenia z kogeneracji
oraz wynikających z nich praw majątkowych w rozumieniu ustawy Prawo
energetyczne oraz rejestr świadectw efektywności energetycznej oraz wynikających
z nich praw majątkowych w rozumieniu ustawy o efektywności energetycznej;

30)

e-RTRS – rozumie się przez to rejestr, w którym prowadzona jest ewidencja stanów
posiadania towarów rolno - spożywczych, na zasadach określonych przez Zarząd
Giełdy w Regulaminie Rynku Towarów Rolno – Spożywczych oraz Regulaminie
Uczestnictwa w Systemie Magazynów Autoryzowanych;

31)

RPM – rozumie się przez to Rynek Praw Majątkowych prowadzony przez Giełdę;

32)

RTRS – rozumie się przez to Rynek Towarów Rolno- Spożywczych, prowadzony przez
Giełdę;

33)

systemie informatycznym giełdy – rozumie się przez to zespół urządzeń
i oprogramowania, w szczególności wyspecjalizowany program komputerowy,
za pośrednictwem, którego odbywa się obrót na RTG;

34)

Świadectwach Pochodzenia – rozumie się przez to świadectwa pochodzenia
lub świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego w rozumieniu ustawy OZE,
świadectwa pochodzenia z kogeneracji w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne
oraz świadectwa efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy o efektywności
energetycznej;

35)

toe – rozumie się przez to tonę oleju ekwiwalentnego w rozumieniu ustawy
o efektywności energetycznej;

36)

towarze giełdowym – rozumie się przez to towar giełdowy w rozumieniu ustawy
o giełdach towarowych;

37)

towarze rolno – spożywczym – rozumie się przez to dopuszczone do obrotu
na giełdzie, produkty o określonych przez Giełdę standardach jakościowych, będące
efektem uprawy ziemi lub hodowli zwierząt w postaci surowców, półproduktów oraz
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wyrobów gotowych otrzymanych z tych surowców i półproduktów, stanowiące towar
giełdowy określony w art. 2 pkt 2 lit. a) ustawy o giełdach towarowych;
38)

transakcji giełdowej – rozumie się przez to transakcję giełdową w rozumieniu
art. 2 pkt 3 ustawy o giełdach towarowych;

39)

Uczestnik SMA – podmiot posiadający status Uczestnika Systemu Magazynów
Autoryzowanych w rozumieniu Regulaminu Uczestnictwa w Systemie Magazynów
Autoryzowanych;

40)

URE – rozumie się przez to Urząd Regulacji Energetyki;

41)

ustawie o giełdach towarowych – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 października
2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 622, z późn. zm.) wraz
z przepisami przejściowymi odnoszącymi się do zmian w tej ustawie;

42)

ustawie o obrocie instrumentami finansowymi – rozumie się przez to ustawę z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1768,
z późn. zm.) wraz z przepisami przejściowymi odnoszącymi się do zmian
w tej ustawie;

43)

ustawie Prawo energetyczne – rozumie się przez to ustawę z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755, z późn. zm.);

44)

ustawie o efektywności energetycznej – rozumie się przez to ustawę z dnia
20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831,
z późn. zm.);

45)

ustawie OZE – rozumie się przez to ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach energii (Dz.U. z 2017 r., poz. 1148, z późn. zm.);

46)

zleceniu – rozumie się przez to złożoną zgodnie z Regulaminem przez Członka Giełdy
lub podmiot uprawniony do łączenia rynków ofertę kupna, lub sprzedaży;

47)

ZUP – rozumie się przez to Zleceniodawcę Usługi Przesyłania zdefiniowanego
w IRiESPg;

48)

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 – rozumie się przez to Rozporządzenie
Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące
alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi;

49)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 – rozumie się
przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia
25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku
energii.
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Warunki i tryb dopuszczania do obrotu towarów giełdowych.
§3
Przedmiotem obrotu na giełdzie towarowej, prowadzonej przez Towarową Giełdę Energii
S.A. mogą być towary giełdowe dopuszczone do obrotu na RTG.
§4
1.

Obrót towarami giełdowymi danego rodzaju dokonywany jest na wyodrębnionych
rynkach, tworzonych przez Radę Nadzorczą Giełdy w drodze zmiany niniejszego
Regulaminu.

2.

Dopuszczenie do obrotu towaru giełdowego danego rodzaju następuje w momencie
wejścia w życie zmiany Regulaminu, o której mowa w ust. 1, o ile niniejszy Regulamin
nie przewiduje innego trybu dopuszczania.
§5

Obrót towarami giełdowymi dokonywany jest na następujących wyodrębnionych rynkach
w ramach RTG:
a)

Rynku Dnia Następnego i Bieżącego,

b)

Rynku Dnia Następnego i Bieżącego Gazu,

c)

Rynku Praw Majątkowych,

d)

Rynku Towarów Rolno – Spożywczych.
§6

Giełda w ramach Rejestru prowadzi rejestry Świadectw Pochodzenia oraz wynikających
z nich praw majątkowych na zasadach określonych w ustawie OZE, ustawie Prawo
energetyczne, ustawie o efektywności energetycznej i odrębnym regulaminie Rejestru
ustalanym przez Towarową Giełdę Energii S.A.

Sposoby
określenia
wymagań
jakościowych
i
standardów
przewidzianych dla towarów giełdowych oraz sposoby kontroli ich
jakości.
§7
1.

Zarząd Giełdy może określić w drodze uchwały wymagania jakościowe i standardy
przewidziane dla towarów giełdowych, dopuszczonych do obrotu na giełdzie
oraz sposoby kontroli ich jakości, z uwzględnieniem właściwych przepisów w zakresie
stosowania w obrocie norm jakościowych.

2.

Wymagania i standardy jakościowe dla towaru rolno - spożywczego będącego
przedmiotem obrotu giełdowego na RTRS Zarząd Giełdy określa w odpowiednich
Szczegółowych
zasadach
obrotu
i
rozliczeń.
Kontrolę
jakości
towaru
Strona 6 z 44

Regulamin obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A .

rolno – spożywczego, celem wprowadzenia do obrotu na RTRS, przeprowadza
Uczestnik SMA przed przyjęciem określonego towaru do Magazynu Autoryzowanego
na zasadach określonych w Regulaminie Uczestnictwa w Systemie Magazynów
Autoryzowanych.

Zasady wprowadzania towarów giełdowych do obrotu giełdowego.
§8
1.

Towary giełdowe danego rodzaju wprowadza do obrotu na RTG Zarząd Giełdy,
o ile niniejszy Regulamin nie przewiduje innego trybu wprowadzania towaru
giełdowego danego rodzaju do obrotu na RTG.

2.

Zarząd Giełdy może w sytuacjach przewidzianych w niniejszym Regulaminie zawiesić,
ograniczyć lub zakończyć obrót poszczególnymi towarami giełdowymi.
§9

1.

Zarząd Giełdy określa terminy obrotu i wykonania dla poszczególnych rodzajów
towarów giełdowych, zwane dalej „kalendarzem notowania i wykonania”.

2.

Uchwała Zarządu Giełdy, o której mowa w ust. 1, powinna być podana do publicznej
wiadomości co najmniej na 14 dni przed terminem pierwszego notowania.

3.

Zarząd Giełdy, kierując się bezpieczeństwem obrotu lub interesem jego uczestników,
może w formie uchwały dokonać zmian w kalendarzu notowania i wykonania.
Uchwała Zarządu Giełdy w tej sprawie powinna być podana do publicznej wiadomości
co najmniej na 14 dni przed terminem najbliższej wprowadzanej zmiany.

Wykonanie transakcji poprzez dostawę fizyczną towaru giełdowego.
§10
1.

Giełda organizuje obrót towarami giełdowymi i w tym zakresie zapewnia Członkom
Giełdy dopuszczonym do działania na RTG możliwość zawierania transakcji
giełdowych oraz ich sprawny i bezpieczny przebieg. Podmiotem odpowiedzialnym
za dokonywanie rozliczeń i rozrachunku transakcji giełdowych jest Izba
Rozliczeniowa.

2.

Giełda nie ponosi odpowiedzialności za fizyczną dostawę lub odbiór energii
elektrycznej, lub gazu w ramach wykonania zawartych na giełdzie transakcji.
W szczególności Giełda nie jest odpowiedzialna za szkody poniesione w wyniku
niedostarczenia energii elektrycznej lub gazu w ilości wynikającej z transakcji
zawartych na giełdzie oraz wad fizycznych gazu będącego przedmiotem takich
transakcji.

3.

Członek Giełdy ponosi ryzyko ograniczeń w dostawach gazu lub energii elektrycznej
w ilości zakontraktowanej na giełdzie w związku z awariami, lub ograniczeniami
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systemu przesyłowego, bez możliwości
odszkodowawczych w stosunku do Giełdy.

podnoszenia

jakichkolwiek

roszczeń

4.

Giełda nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Członków Giełdy lub osób trzecich
za jakiekolwiek szkody wynikłe z niewykonania, lub nienależytego fizycznego
wykonania dostawy, lub odbioru (w całości lub części) gazu, lub energii elektrycznej
zakontraktowanej na giełdzie, co jest przedmiotem umowy przesyłowej między
Członkiem Giełdy a OSPe lub OSPg.

5.

W przypadkach, w których niniejszy Regulamin dopuszcza możliwość zgłoszenia
zawartych transakcji giełdowych dla energii elektrycznej do fizycznej realizacji
Operatorowi Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego poprzez jednostki
grafikowe innego Członka Giełdy, Członek Giełdy udostępniający swoje jednostki
grafikowe oraz Członek Giełdy, który z tych jednostek grafikowych korzysta, ponoszą
solidarnie odpowiedzialność za zapewnienie zdolności przesyłowej energii
elektrycznej oraz wykonanie zawartych na giełdzie transakcji.

6.

Giełda nie odpowiada za dostarczenie Prawa Majątkowego, które zostało nabyte
na RPM, na konto ewidencyjne Członka Giełdy w odpowiednim rejestrze.
Za dostarczenie Prawa Majątkowego odpowiada Izba Rozliczeniowa.

7.

W przypadkach, w których niniejszy Regulamin dopuszcza możliwość zgłoszenia
zawartych transakcji giełdowych dla gazu do fizycznej realizacji Operatorowi Systemu
Przesyłowego Gazowego poprzez Kod ZUP udostępniony przez innego Członka Giełdy,
Członek Giełdy udostępniający swój Kod ZUP oraz Członek Giełdy, który z tego Kodu
ZUP korzysta, ponoszą solidarnie odpowiedzialność za wykonanie zawartych
na giełdzie transakcji. Członek Giełdy udostępniający swój Kod ZUP ponosi
odpowiedzialność za zapewnienie zdolności przesyłowej gazu w celu wykonania
zawartych na giełdzie transakcji.

8.

W zakresie RTRS, Giełda nie ponosi odpowiedzialności za fizyczną dostawę lub odbiór
towarów rolno-spożywczych, w ramach wykonania transakcji giełdowych zawartych
na giełdzie. W szczególności Giełda nie ponosi odpowiedzialności w stosunku
do Członków Giełdy oraz osób trzecich, w tym klientów Członków Giełdy,
za jakiekolwiek szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania fizycznej
dostawy, lub odbioru (w całości lub części) towarów rolno – spożywczych, w tym
szkody po stronie Członka Giełdy, nabywającego towary rolno – spożywcze, powstałe
w wyniku niedostarczenia ich klientowi towaru w ilości wynikającej z transakcji
giełdowej oraz wad fizycznych (w tym standardów jakości) i prawnych towaru
będącego przedmiotem tych transakcji giełdowych. Za ilość, jakość oraz
nienaruszalność
przechowywanego
towaru
rolno
–
spożywczego
zaewidencjonowanego w e-RTRS wyłączną odpowiedzialność ponosi Uczestnik SMA
na zasadach określonych w Regulaminie Uczestnictwa w Systemie Magazynów
Autoryzowanych.

Strona 8 z 44

Regulamin obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A .

Zgłoszenie
Operatorowi
Systemu
Przesyłowego
Elektroenergetycznego zawartych transakcji giełdowych.
§11
1.

Transakcje giełdowe dotyczące energii elektrycznej zgłaszane są do fizycznej
realizacji Operatorowi Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego zgodnie
z IRiESPe.

2.

Członek Giełdy, w celu dokonania zgłoszenia Operatorowi Systemu Przesyłowego
Elektroenergetycznego do fizycznej realizacji zawartych transakcji giełdowych kupna
lub sprzedaży energii elektrycznej może korzystać z następujących jednostek
grafikowych:
a)

Jednostki grafikowe otrzymane
Elektroenergetycznego lub

od

Operatora

Systemu

Przesyłowego

b)

Jednostki grafikowe udostępnione przez inne przedsiębiorstwo energetyczne,
zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

3.

Członek Giełdy, w celu dokonania zgłoszenia Operatorowi Systemu Przesyłowego
Elektroenergetycznego do fizycznej realizacji zawartych transakcji giełdowych kupna
lub sprzedaży energii elektrycznej może, z uwzględnieniem ust. 4 poniżej, korzystać
z jednostek grafikowych udostępnionych (dalej „Jednostki Grafikowe Udostępnione”)
przez inne przedsiębiorstwo energetyczne (dalej „Podmiot Udostępniający”).

4.

Korzystanie przez Członka Giełdy z Jednostek Grafikowych Udostępnionych wymaga
zgody Zarządu Giełdy lub upoważnionego przez Zarząd Giełdy pracownika Giełdy
udzielanej na wniosek zainteresowanego Członka Giełdy. Wraz z wnioskiem,
wnioskodawca składa oświadczenie Podmiotu Udostępniającego, potwierdzające
udostępnienie temu wnioskodawcy Jednostek Grafikowych Udostępnionych, zgodne
ze wzorem określonym przez Zarząd Giełdy. Zarząd Giełdy lub upoważniony przez
Zarząd Giełdy pracownik wyrażając zgodę na korzystanie z Jednostek Grafikowych
Udostępnionych określa termin, od którego dany Członek Giełdy może z nich
korzystać. Do wniosku o wyrażenie zgody na korzystanie z Jednostek Grafikowych
Udostępnionych stosuje się odpowiednio postanowienia §15 i §16 niniejszego
Regulaminu.

5.

Zarząd Giełdy lub upoważniony przez Zarząd Giełdy pracownik Giełdy po uzyskaniu
informacji o zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny uniemożliwiającej danemu Członkowi
Giełdy korzystanie z Jednostek Grafikowych Udostępnionych cofa decyzję
o wyrażeniu zgody na korzystanie z tych Jednostek Grafikowych.

Zgłoszenie Operatorowi Systemu
zawartych transakcji giełdowych.

Przesyłowego

Gazowego

§12
1.

Transakcja giełdowa, której przedmiotem jest gaz zgłaszana jest do fizycznej
realizacji Operatorowi Systemu Przesyłowego Gazowego zgodnie z IRiESPg.
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2.

Członek Giełdy, w celu dokonania zgłoszenia Operatorowi Systemu Przesyłowego
Gazowego do fizycznej realizacji zawartej transakcji giełdowej kupna lub sprzedaży
gazu może korzystać z następującego Kodu ZUP:
a)

Kodu ZUP otrzymanego od Operatora Systemu Przesyłowego Gazowego lub

b)

Kodu ZUP udostępnionego przez innego ZUP zgodnie z zasadami określonymi
w niniejszym Regulaminie.

3.

Członek Giełdy, w celu dokonania zgłoszenia Operatorowi Systemu Przesyłowego
Gazowego do fizycznej realizacji zawartych transakcji giełdowych kupna lub
sprzedaży gazu może, z uwzględnieniem ust. 4 poniżej, korzystać z Kodu ZUP
udostępnionego (dalej „Kod ZUP Udostępniony”) przez innego ZUP (dalej „ZUP
Udostępniający”).

4.

Korzystanie przez Członka Giełdy z Kodu ZUP Udostępnionego wymaga zgody
Zarządu Giełdy lub upoważnionego przez Zarząd Giełdy pracownika Giełdy,
udzielanej
na
wniosek
zainteresowanego
Członka
Giełdy.
Wraz z wnioskiem, wnioskodawca składa oświadczenie ZUP Udostępniającego,
potwierdzające udostępnienie temu wnioskodawcy Kodu ZUP Udostępnionego,
zgodne ze wzorem określonym przez Zarząd Giełdy. Zarząd Giełdy lub upoważniony
przez Zarząd Giełdy pracownik Giełdy, wyrażając zgodę na korzystanie z Kodu ZUP
Udostępnionego określa termin, od którego dany Członek Giełdy może z niego
korzystać. Do wniosku o wyrażenie zgody na korzystanie z Kodu ZUP Udostępnionego
stosuje się odpowiednio postanowienia §15 i §16 niniejszego Regulaminu.

5.

Zarząd Giełdy lub upoważniony przez Zarząd Giełdy pracownik Giełdy po uzyskaniu
informacji o zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny uniemożliwiającej danemu Członkowi
Giełdy korzystanie z Kodu ZUP Udostępnionego cofa decyzję o wyrażeniu zgody
na korzystanie z tego Kodu ZUP Udostępnionego.

Członkowie Giełdy.
Członkowie Giełdy.
§13
1.

Członkami Giełdy mogą być:
a)

towarowe domy maklerskie,

b)

domy maklerskie,

c)

przedsiębiorstwa energetyczne oraz będący osobami prawnymi odbiorcy
uprawnieni do zmiany sprzedawcy w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne,
spełniający warunki, o których mowa w ustawie o giełdach towarowych,

d)

zagraniczne osoby prawne, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o giełdach
towarowych,
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2.

e)

niebędące towarowymi domami maklerskimi spółki handlowe, prowadzące
działalność, o której mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy o giełdach
towarowych w zakresie obrotu towarami giełdowymi, o których mowa
w art. 2 pkt 2 lit. a ustawy o giełdach towarowych,

f)

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. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.).

Podmioty, o których mowa w ust. 1 lit. c), mogą zawierać transakcje,
których przedmiotem są towary giełdowe będące określonymi rodzajami energii
lub paliwami gazowymi, prawami majątkowymi, o których mowa w art. 2 pkt 2
lit. d) i f) ustawy o giełdach towarowych, wyłącznie na rachunek własny,
z zastrzeżeniem postanowień Rozdziałów VI i VII niniejszego Regulaminu oraz
z zastrzeżeniem, iż mogą także zawierać transakcje na rzecz podmiotów należących
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), do której
należą.
§14

1.

Stronami transakcji zawieranych na RTG mogą być podmioty, które zawarły z Giełdą
umowę o członkostwo i zostały dopuszczone do działania na giełdzie przez Zarząd
Giełdy, z zastrzeżeniem §66 ust. 1.

2.

Stronami transakcji zawieranych na RTG, których
elektryczna lub gaz, mogą być wyłącznie podmioty, o
pod warunkiem uzyskania odpowiedniej koncesji
Energetyki, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z
energetyczne.

3.

Stronami transakcji zawieranych na RTG, których przedmiotem jest dostawa praw
majątkowych wynikających ze Świadectw Pochodzenia mogą być wyłącznie
podmioty, które posiadają możliwość dokonywania rozliczeń transakcji giełdowych,
których przedmiotem są prawa majątkowe do świadectw pochodzenia,
w odpowiednim Rejestrze.

4.

Złożenie przez podmiot zainteresowany uzyskaniem członkostwa na giełdzie wniosku,
o którym mowa ust. 6 poniżej, traktowane jest jako złożenie oferty zawarcia umowy
o członkostwo.

5.

Zawarcie umowy o członkostwo następuje z momentem podjęcia przez Zarząd Giełdy
uchwały o przyznaniu statusu Członka Giełdy.

6.

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.

przedmiotem jest energia
których mowa w §13 ust. 1,
Prezesa Urzędu Regulacji
przepisami ustawy Prawo

Strona 11 z 44

Regulamin obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A .

7.

W przypadku złożenia wniosku o zawarcie umowy o członkostwo oraz dokumentów
i informacji w innym języku niż język polski, Zarząd Giełdy określa zakres tłumaczenia
powyższych dokumentów na język polski oraz zakres i zasady pokrywania tych
kosztów przez wnioskodawcę.

8.

Zarząd Giełdy podejmuje decyzję o nadaniu statusu Członka Giełdy biorąc pod uwagę
dane zawarte we wniosku.

9.

Zarząd Giełdy podejmuje decyzję o nadaniu statusu Członka Giełdy w terminie 30 dni
od dnia złożenia kompletnego wniosku.
§15

1.

Podmiot składający wniosek o nadaniu statusu Członka Giełdy, jak również Członek
Giełdy, zobowiązani są niezwłocznie informować Giełdę o wszelkich zmianach danych
zawartych we wniosku o nadanie statusu Członka Giełdy.

2.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu giełdowego Zarząd Giełdy ma prawo
w każdym czasie żądać od Członka Giełdy dodatkowych informacji, wykraczających
poza zakres objęty wnioskiem.
§16

Zarząd Giełdy może wprowadzić wobec Członków Giełdy szczególne obowiązki
informacyjne w zakresie związanym z członkostwem na Giełdzie, w szczególności może
zobowiązać Członka Giełdy do przekazywania Giełdzie okresowych sprawozdań
finansowych.
§17
Zarząd Giełdy podejmuje uchwałę o odmowie przyznania statusu Członka Giełdy, jeżeli
wnioskodawca nie spełnia wymogów formalnych 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.
§18
1.

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.

2.

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 Radę Nadzorczą Giełdy.
§19

1.

Członek Giełdy jest zobowiązany do upoważnienia co najmniej jednej osoby
do wykonywania następujących czynności:
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2.

a)

odbioru wszelkich informacji przekazywanych przez Giełdę, które dotyczą
w szczególności zleceń Członka Giełdy, transakcji przez niego zawartych,
wyników sesji, i faktur,

b)

zgłaszania wszelkich zauważonych nieprawidłowości dotyczących zawartych
transakcji, w terminach określonych przez Giełdę,

c)

reprezentowania Członka Giełdy wobec władz Giełdy w sprawach innych
niż wyżej wymienione.

Osoba upoważniona do wykonywania wyżej wymienionych
reprezentować wyłącznie jednego Członka Giełdy.

czynności

może

Dopuszczenie do działania na giełdzie.
§20
1.

Dopuszczenie Członka Giełdy do działania na wyodrębnionych rynkach w ramach RTG
następuje w terminie wskazanym przez Zarząd Giełdy w uchwale o dopuszczeniu
do działania na giełdzie.

2.

Zarząd Giełdy określa warunki, jakim powinien odpowiadać wniosek o dopuszczenie
do działania na giełdzie.

3.

W przypadku złożenia wniosku o dopuszczenie do działania na rynku
oraz dokumentów i informacji w innym języku niż język polski, Zarząd Giełdy określa
zakres tłumaczenia powyższych dokumentów na język polski oraz zakres i zasady
pokrywania kosztów tłumaczenia przez wnioskodawcę.

4.

Zarząd Giełdy podejmuje decyzję o dopuszczeniu do działania na rynku biorąc
pod uwagę dane zawarte we wniosku o dopuszczenie do działania na giełdzie.

5.

Zarząd Giełdy podejmuje decyzję o dopuszczeniu do działania na rynku w terminie
30 dni od chwili złożenia kompletnego wniosku.
§21

1.

Członek Giełdy zobowiązany jest niezwłocznie informować Giełdę o wszelkich
zmianach danych zawartych we wniosku o dopuszczenie do działania na giełdzie.

2.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu giełdowego Zarząd Giełdy ma prawo
w każdym czasie żądać od danego Członka Giełdy przedstawienia dodatkowych
informacji, wykraczających poza zakres objęty wnioskiem, o którym mowa w ust. 1.
§22

1.

Zarząd Giełdy
wnioskodawca:

dopuszcza

wnioskodawcę

do

działania

na

giełdzie,

jeżeli
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a)

spełnia
wymagania
w
zakresie
rozliczania
transakcji
zawieranych
na poszczególnych rynkach, określone w przepisach prawa, niniejszym
Regulaminie 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,

d)

w przypadku dopuszczenia w zakresie towarów giełdowych w rozumieniu
ustawy o giełdach towarowych – posiada umowę o rozliczanie transakcji
z towarowym domem maklerskim lub domem maklerskim, będącym członkiem
Izby Rozliczeniowej, który na podstawie tej umowy będzie gwarantować
wywiązywanie się przez wnioskodawcę z wszelkich zobowiązań z tytułu
zawieranych
transakcji
giełdowych
albo
posiada
zezwolenie
KNF
na prowadzenie rachunków lub rejestrów towarów giełdowych.

2.

Warunkiem rozpoczęcia przez Członka Giełdy obrotu na giełdzie jest zapewnienie
możliwości prawidłowego rozliczania i rozrachunku transakcji giełdowych. Zarząd
Giełdy może określić szczegółowy sposób udokumentowania możliwości rozliczania
transakcji giełdowych Członków Giełdy.

3.

Wnioskodawca nie może być dopuszczony do działania na giełdzie, jeżeli znajduje się
przynajmniej na jednej z list sankcyjnych lub jego dopuszczenie prowadziłoby
do naruszenia list sankcyjnych.
§23

1.

Osoba reprezentująca Członka Giełdy w transakcjach giełdowych powinna spełniać
następujące warunki:
a)

być zatrudniona przez Członka Giełdy lub być członkiem jego władz,

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 rynkach prowadzonych przez Giełdę, w tym przepisów
dotyczących zawierania transakcji i praktycznej obsługi systemów
informatycznych giełdy, zakończone pomyślnym wynikiem egzaminu.

2.

Osoba reprezentująca Członka Giełdy w transakcjach
reprezentować wyłącznie jednego Członka Giełdy.

giełdowych

może

3.

Osoba, o której mowa w ust. 1 może reprezentować wyłącznie jeden podmiot
na rynkach prowadzonych przez TGE.
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4.

W przypadku gdy Członek Giełdy działa zarówno na rachunek własny,
jak i na rachunek innych podmiotów, osoba reprezentująca tego Członka Giełdy nie
może jednocześnie reprezentować tego Członka w zakresie zawierania transakcji
na rachunek własny i w zakresie zawierania transakcji na rachunek innych
podmiotów.

5.

W przypadku, gdy Członek Giełdy działa na rzecz podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571,
1655, 1680), do której należy ten Członek powinien on posiadać procedury
zapewniające, aby osoba reprezentująca tego Członka w transakcjach na rzecz
podmiotów z grupy kapitałowej działała wyłącznie na podstawie zleceń tych
podmiotów.

6.

Zarząd Giełdy określa szczegółowe zasady przeprowadzenia przez Giełdę szkolenia,
o którym mowa w ust. 1 lit. c).
§24

Zarząd Giełdy podejmuje uchwałę o odmowie dopuszczenia do działania na giełdzie, jeżeli:
a) wnioskodawca nie spełnia wymogów formalnych dopuszczenia lub
b) w ocenie Zarządu Giełdy wnioskodawca nie daje rękojmi należytego wykonywania
obowiązków Członka Giełdy lub
c) wnioskodawca nie spełnia wymagań w zakresie rozliczania lub rozrachunku
transakcji zawieranych na giełdzie lub
d) zachodzi sytuacja, o której mowa § 22 ust. 3.
§25
1.

Od decyzji Zarządu Giełdy w sprawie odmowy dopuszczenia do działania na giełdzie
można złożyć odwołanie do Rady Nadzorczej Giełdy w terminie 20 dni od dnia
otrzymania powiadomienia o decyzji Zarządu Giełdy.

2.

Ponowny wniosek o dopuszczenie do działania na giełdzie może być złożony
nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia podjęcia decyzji w sprawie odmowy
dopuszczenia do działania na giełdzie przez Zarząd Giełdy albo Radę Nadzorczą
Giełdy.

Obowiązki Członka Giełdy.
§26
1.

Członek Giełdy obowiązany jest prowadzić swoją działalność zgodnie z przyjętymi
praktykami rynkowymi, przepisami obowiązującymi na giełdzie oraz zasadami
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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 giełdzie,

b)

nie dokonywać transakcji giełdowych na własny rachunek na warunkach
uprzywilejowanych w stosunku do analogicznych transakcji przeprowadzanych
na rachunek klienta,

c)

nie podejmować działań, a w szczególności składać takich zleceń, które mają
na celu stwarzanie warunków, w których kurs rynkowy, układ zleceń lub obroty
nie wyrażają rzeczywistej sytuacji rynkowej.
§27

Członek Giełdy przed dopuszczeniem do działania na giełdzie obowiązany jest wdrożyć
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.
§28
Członek Giełdy przed dopuszczeniem do działania na giełdzie
jest wdrożyć procedury ochrony informacji poufnych i tajemnicy
z transakcjami giełdowymi.

obowiązany
związanych

§29
Zarząd Giełdy określa minimalny zakres merytoryczny regulacji wskazanych w § 27 i § 28.
§30
1.

Członek Giełdy zobowiązany jest prowadzić działalność na giełdzie w sposób uczciwy,
przyczyniający się do skutecznego i bezpiecznego jego funkcjonowania
oraz właściwej ochrony interesów wszystkich innych Członków Giełdy.

2.

Zabronione jest działanie mające na celu sztuczne podwyższanie lub obniżanie ceny
towarów
giełdowych
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 giełdowych. W szczególności zabronione jest dokonywanie czynności
stanowiących manipulację w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1227/2011.

3.

Członek Giełdy zobowiązany jest powstrzymać się od obrotu bezpośrednio
lub pośrednio towarami giełdowymi w przypadku posiadania poufnych informacji
mających wpływ na kształtowanie się kursów na giełdzie. W szczególności, Członek
Giełdy nie może wykorzystywać lub ujawniać informacji poufnych dotyczących
towarów giełdowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia, o którym mowa
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w ust. 2. Giełda prowadzi nadzór nad przestrzeganiem przez Członków Giełdy zasad
uczciwego obrotu, o których mowa w niniejszym paragrafie. Zarząd Giełdy określi
Szczegółowe zasady nadzoru Rynku, wskazując zasady identyfikacji oraz
zapobiegania działaniom mającym na celu manipulację i wykorzystanie informacji
poufnej na rynku towarów giełdowych, zakres nadzoru, jednostkę organizacyjną
Giełdy odpowiedzialną za nadzór rynku oraz uprawnienia jej przysługujące w tym
zakresie.
4.

Członek Giełdy, działający na zlecenie osób trzecich, nie może składać zleceń
w jakikolwiek sposób prowadzący do naruszenia list sankcyjnych.
§31

1.

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.

2.

Zarząd Giełdy określi szczegółowe zasady kontroli działalności Członków Giełdy.
§32

Zarząd Giełdy może wprowadzić wobec Członków Giełdy szczególne obowiązki
informacyjne w zakresie związanym z prowadzonym przez nich obrotem towarami
giełdowymi, w szczególności dotyczące zdarzeń, które mogą mieć wpływ na kształtowanie
się cen towarów giełdowych.

Animator rynku.
§33
1.

Członek Giełdy może na podstawie osobno zawartej z Giełdą umowy, zobowiązać się
do stałego składania zleceń kupna i sprzedaży towarów giełdowych 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:

3.

a)

minimalną ilość towarów giełdowych w składanych zleceniach,

b)

maksymalną rozpiętość cenową pomiędzy zleceniami kupna i zleceniami
sprzedaży,

c)

czas składania zleceń.

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

6.

a)

animator rynku narusza przepisy obowiązujące na rynku lub postanowienia
tej umowy,

b)

wymaga tego bezpieczeństwo obrotu na rynku lub interes uczestników rynku.

Informacja o zawarciu oraz wypowiedzeniu umowy o pełnienie funkcji animatora
rynku jest podawana do wiadomości publicznej oraz do wiadomości KNF.

Zawieszenie działalności Członka Giełdy i uchylenie decyzji
o dopuszczeniu Członka Giełdy do działania na giełdzie.
§34
1.

Zarząd
Giełdy
może
zawiesić
działalność
Członka
Giełdy
na
RTG
lub na poszczególnych jego częściach 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 lub

b)

narusza porządek giełdowy lub przepisy obowiązujące na giełdzie, w tym
znajduje się przynajmniej na jednej z list sankcyjnych, o których mowa w § 2
ust. 3 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
RTG
lub na poszczególnych jego częściach.

5.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza, gdy z okoliczności wynika,
że dalsze działanie Członka Giełdy na giełdzie może spowodować poważną szkodę dla
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uczestników obrotu oraz w przypadku, o którym mowa w § 22 ust 3, trybu opisanego
w ust. 2 – 4 nie stosuje się.
6.

Zarząd Giełdy zawiadamia Członka Giełdy o podjęciu decyzji o zawieszeniu jego
działalności na giełdzie 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. W okresie zawieszenia danego
Członka Giełdy, Giełda ma prawo do składania w jego imieniu zleceń na zasadach
określonych w § 59.

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 na giełdzie.

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.
§35

1.

Zarząd Giełdy uchyla uchwałę o dopuszczeniu Członka Giełdy do działania na giełdzie
w przypadku, gdy Członek Giełdy:
a)

rażąco
narusza
porządek
obowiązujących na giełdzie,

giełdowy

lub

postanowienia

przepisów

b)

przestał spełniać wymagania przewidziane dla dopuszczenia do działania
na giełdzie lub

c)

w terminie, o którym mowa w §34 ust. 6, nie usunął przyczyn zawieszenia lub
one nie ustały.

2.

Zarząd Giełdy zawiadamia niezwłocznie Członka Giełdy o uchyleniu uchwały
o dopuszczeniu do działania na giełdzie. Od dnia wejścia w życie uchylenia uchwały
o dopuszczeniu do działania na RTG Giełda nie będzie przyjmować składanych przez
niego zleceń.

3.

Jeżeli Członek Giełdy nie jest uprawniony do działania na RTG Zarząd Giełdy może
uchylić uchwałę o nadaniu statusu Członka Giełdy.

4.

Członek Giełdy może złożyć odwołanie od decyzji o uchyleniu uchwały o nadaniu
statusu Członka Giełdy lub uchyleniu uchwały o dopuszczeniu do działania na giełdzie
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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 których mowa w §34 ust. 1 i §35 ust. 1, Członek Giełdy może rozpocząć działalność
na RTG od dnia następnego po dniu wydania decyzji przez Radę Nadzorczą Giełdy.
§36

1.

Członek Giełdy ma prawo do złożenia oświadczenia o rezygnacji z członkostwa
na Giełdzie oraz z działalności na RTG 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.

3.

Członkostwo na Giełdzie ustaje w terminie wskazanym w uchwale Zarządu Giełdy
w sprawie uchylenia statusu Członka Giełdy.

Obrót towarami giełdowymi.
Zasady ogólne.
§37
1.

Obrót giełdowy dokonywany jest na sesjach giełdowych w siedzibie Giełdy
od poniedziałku do niedzieli przez całą dobę, z zastrzeżeniem postanowień
ust. 3 oraz § 38.

2.

Obrót na poszczególnych rynkach może być prowadzony w systemie kursu
jednolitego, systemie notowań ciągłych, poprzez zawieranie transakcji pozasesyjnych
lub w systemie aukcji.

3.

Zarząd Giełdy określa godziny obrotu dla poszczególnych rynków. Zarząd Giełdy
ma prawo do ograniczenia, zawieszenia, opóźnienia lub zakończenia obrotu
na poszczególnych rynkach, 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.

4.

Zarząd Giełdy lub upoważniony przez Zarząd pracownik Giełdy może zawiesić obrót
na poszczególnych rynkach wszystkimi lub poszczególnymi towarami giełdowymi
danego rodzaju na okres nie dłuższy niż 12 godzin, powiadamiając o tym niezwłocznie
Członków Giełdy i KNF oraz podając przyczynę zawieszenia.
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5.

Prowadzący daną sesję giełdową może z powodów technicznych zawiesić obrót
na poszczególnych rynkach wszystkimi lub poszczególnymi towarami giełdowymi
danego rodzaju na okres nie dłuższy niż 12 godzin. O zawieszeniu powiadamia się
niezwłocznie Członków Giełdy i KNF podając przyczynę zawieszenia.

6.

W przypadkach szczególnych, jeżeli przyczyny zawieszenia, o której mowa
w ust. 4 i ust. 5 nie można usunąć w okresie zawieszenia określonym na podstawie
ust. 4 i ust. 5, Zarząd Giełdy może zawiesić obrót towarami giełdowymi danego
rodzaju na czas dłuższy niż jedna sesja giełdowa. Informacja o zawieszeniu obrotu
i przewidywanym czasie jego wznowienia jest przekazywana niezwłocznie Członkom
Giełdy i KNF.

7.

Zarząd Giełdy może wykluczyć towary giełdowe z obrotu:
-

jeżeli przestały spełniać warunki dopuszczenia do obrotu na RTG,

-

jeżeli uzna, że wymaga tego interes Członków Giełdy i bezpieczeństwo obrotu.

8.

Szczegółowe zasady ograniczenia, zawieszenia, opóźnienia lub zakończenia notowań
określają odpowiednie Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń.

9.

Zarząd Giełdy lub upoważniony przez Zarząd Giełdy pracownik niezwłocznie
informuje KNF o wszelkich istotnych zakłóceniach w przebiegu sesji giełdowej.
§38

1.

Notowania poszczególnymi rodzajami towarów giełdowych odbywają się zgodnie
z harmonogramem określonym w odpowiednich Szczegółowych zasadach obrotu
i rozliczeń.

2.

Zarząd Giełdy ma prawo do zmiany godzin notowania ustalonych w tym
harmonogramie, przy czym Giełda zobowiązana jest powiadomić każdorazowo
Członków Giełdy i KNF o takiej zmianie z odpowiednim wyprzedzeniem.
§39

1.

Transakcje na Giełdzie zawierane są w złotych polskich, z wyjątkiem Rynku Dnia
Bieżącego, na którym transakcje są zawierane w EUR. Zarząd Giełdy może również
postanowić o zawieraniu transakcji w EUR, na pozostałych rynkach, o których mowa
w § 5.

2.

Kurs towarów giełdowych
bez uwzględnienia VAT.

danego

rodzaju

jest

określany

i

publikowany

§40
1.

Na giełdzie nie obowiązują ograniczenia wahań kursów.

2.

Zarząd Giełdy może wprowadzić ograniczenia wahań kursów dla poszczególnych
rynków.
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§41
1.

Członek Giełdy jest zobowiązany do stosowania środków organizacyjnych
i technicznych służących kontroli wielkości i poprawności zleceń składanych
na giełdzie.

2.

Członek Giełdy jest zobowiązany do badania zleceń oraz zawieranych przez siebie
transakcji pod kątem możliwości dokonania manipulacji kursem towaru giełdowego
danego rodzaju, oraz podjęcia niezbędnych działań przeciwdziałających zdarzeniom
mogącym stanowić manipulację.

3.

W przypadku stwierdzenia przez Giełdę, że złożone zlecenia lub zawarte transakcje,
lub inne czynności podejmowane przez Członka Giełdy mogą wskazywać na próbę
manipulacji, lub manipulację, Zarząd Giełdy lub upoważniony przez Zarząd Giełdy
pracownik, przekazuje stosowne zgłoszenie do URE w zakresie towarów giełdowych
będących określonymi rodzajami energii lub paliwami gazowymi, lub do KNF
w zakresie pozostałych towarów giełdowych.

4.

Giełda informuje KNF o wszystkich złożonych zleceniach i zawartych transakcjach.

Transakcje giełdowe.
§42
1.

Transakcją giełdową na RTG jest umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Członkami
Giełdy z zastrzeżeniem §66 ust. 1.

2.

Wykonanie zawartej na RTG transakcji giełdowej następuje poprzez dostawę
fizyczną.
§43

Transakcje giełdowe zawierane są na sesji lub poza sesją giełdową („transakcje
pozasesyjne").
§44
Przedmiotem transakcji giełdowej na RTG jest jednostka obrotu towaru giełdowego danego
rodzaju lub jej wielokrotność.
§45
Transakcje giełdowe zawierane są na podstawie zleceń, których przyjęcie zostało
potwierdzone przez Giełdę.

Zlecenia.
§46
1.

Członek Giełdy odpowiada za prawidłowość swoich zleceń.
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2.

Giełda przyjmuje zlecenia od Członków Giełdy dopuszczonych do działania
na poszczególnych rynkach, z zastrzeżeniem ust. 10 i ust. 11 niniejszego paragrafu,
§58 ust. 2 i §59 Regulaminu.

3.

Z zastrzeżeniem § 57 ust. 2 niniejszego Regulaminu, w systemie aukcji Giełda
przyjmuje zlecenia wyłącznie od Członków Giełdy niebędących wnioskodawcą aukcji
(zwanych dalej „Uczestnikami Aukcji”). Zlecenia w imieniu Członka Giełdy będącego
wnioskodawcą aukcji (zwanego dalej „Oferentem”) składa Giełda. Zlecenia Oferenta
wystawiane są na podstawie danych zawartych w jego wniosku o otwarcie aukcji.
Zlecenia Oferenta podlegają realizacji zgodnie z zasadami określonymi w §50 ust. 3
i 4 oraz §55 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

4.

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

5.

Osoba upoważniona do przekazywania zleceń może reprezentować wyłącznie jednego
Członka Giełdy.

6.

Członkowie Giełdy składają zlecenia elektronicznie
informatycznych, określonych przez Zarząd Giełdy.

7.

Członkowie Giełdy mogą modyfikować lub anulować złożone na Giełdzie zlecenia.

8.

Szczegółowe zasady modyfikowania i anulowania zleceń określa Zarząd Giełdy
w odpowiednich Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń.

9.

Zlecenia mogą być modyfikowane oraz usuwane przez Członków Giełdy, do wysokości
wolumenu, który nie został jeszcze zrealizowany.

10.

Zlecenia Członków Giełdy uczestniczące w obrocie transgranicznym w tym polskiej
strefie cenowej w ramach Rynku Dnia Następnego, podlegają realizacji w oparciu
o następującą procedurę:

przy

użyciu

systemów

a)

Zlecenia są składne przez Członków Giełdy w złotych polskich (PLN),

b)

Krzywa podaży i popytu będąca wynikiem złożonych zleceń, w celu wzięcia
udziału w łączeniu rynków, podlega przewalutowaniu na walutę euro (EUR),

c)

Kurs transakcji będący wynikiem łączenia rynków jest podawany w EUR,
a następnie w celu zawarcia transakcji giełdowej podlega przewalutowaniu
na PLN.

Szczegółowe zasady procesu przewalutowania określa Zarząd Giełdy w odpowiednich
Szczegółowych zasadach obrotu.
11.

Zlecenia Członków Giełdy uczestniczące w obrocie transgranicznym w tym w polskiej
strefie cenowej w ramach Rynku Dnia Bieżącego podlegają realizacji w oparciu
o następujące zasady:
a)

Zlecenia są składne przez Członków Giełdy w EUR,
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b)
12.

Kurs transakcji będący wynikiem łączenia rynków jest podawany w EUR.

Podmiot uprawniony do łączenia rynków może składać zlecenia w celu realizacji
obrotu na Rynku Dnia Następnego w ramach łączenia rynków w tym w polskiej strefie
cenowej z następującymi parametrami zlecenia:
a)

Wolumen równy sumie jednostek obrotu transgranicznego na połączeniach
udostępnionych do realizacji procesu łączenia rynków i jednostek obrotu
pomiędzy poszczególnymi NEMO działającymi w polskiej strefie cenowej,

b)

Bez limitu ceny z pierwszeństwem realizacji.

13. Podmiot uprawniony do łączenia rynków może składać zlecenia w celu realizacji
obrotu na Rynku Dnia Bieżącego w ramach łączenia rynków w tym w polskiej strefie
cenowej z następującymi parametrami zlecenia:

14.

a)

Wolumenem równym sumie jednostek obrotu transgranicznego na połączeniach
udostępnionych do realizacji procesu łączenia rynków i jednostek obrotu
pomiędzy poszczególnymi NEMO działającymi w polskiej strefie cenowej.

b)

Z limitem ceny równym kursowi zawartej transakcji.

Każde zlecenie złożone na Giełdę określa w szczególności:
a)

oznaczenie (kod) towaru giełdowego danego rodzaju będącego przedmiotem
zlecenia,

b)

rodzaj zlecenia (kupno / sprzedaż),

c)

portfel, w odniesieniu do którego zlecenie jest składane,

d)

limit ceny towaru giełdowego danego rodzaju lub polecenie wykonania zlecenia
bez limitu ceny,

e)

liczbę jednostek obrotu towaru giełdowego danego rodzaju lub jej wielokrotność
będącej przedmiotem zlecenia sprzedaży, lub kupna,

f)

oznaczenie (kod) Członka Giełdy wystawiającego zlecenie,

g)

termin ważności,

h)

warunki realizacji zlecenia,

i)

datę i godzinę wystawienia zlecenia,

j)

numer zlecenia.

15.

Zlecenia Członka Giełdy, składane z wykorzystaniem handlu automatycznego muszą
posiadać oznaczenie danego algorytmu.

16.

Zarząd Giełdy może określić dodatkowe informacje, jakie powinno zawierać zlecenie.
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17.

Szczegółowe parametry jakie powinno zawierać zlecenie określają odpowiednie
Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń.

18.

Członek Giełdy składający zlecenia na Rynku Dnia Bieżącego ponosi opłaty związane
z dziennym limitem operacji na zleceniach, na warunkach określonych przez Giełdę.
§47

1.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa obrotu Giełda może ustalić limit wielkości zleceń.

2.

Limit wielkości zleceń określa maksymalną ilość towarów giełdowych danego rodzaju
w jednym zleceniu.
§48

Giełda ma prawo blokowania składania zleceń oraz usuwania zleceń niezrealizowanych,
jeżeli ich złożenie lub realizacja prowadziłyby do naruszenia list sankcyjnych,
lub w przypadku braku możliwości rozliczenia transakcji.
§48a
1.

W przypadku zamiaru składania zleceń przy wykorzystaniu handlu automatycznego
Członek Giełdy zobowiązany jest dodatkowo:
a) poinformować Giełdę o zamiarze wykorzystywania handlu automatycznego
w działalności prowadzonej na giełdzie,
b) opracować, wdrożyć i stosować zasady i procedury oraz środki kontroli
i mechanizmy, stosując odpowiednio zasady określone w przez Giełdę,
c) w odniesieniu do wskazanych przez Giełdę systemów informatycznych giełdy –
przeprowadzić testy wykorzystywanych algorytmów w zakresie i na warunkach
określonych przez Giełdę,
d) wskazać
maklera
odpowiedzialnego
nad handlem automatycznym,

u

Członka

Giełdy

za

nadzór

e) do określania parametrów algorytmów wykorzystywanych w handlu
automatycznym w taki sposób, aby w wyniku ich zastosowania nie występowały
działania mające na celu manipulację lub wykorzystanie informacji poufnej.
2.

Wraz z informacją, o której mowa w ust. 1 lit. a), Członek Giełdy składa oświadczenie
o przeprowadzeniu testów wykorzystywanych algorytmów oraz opis mechanizmów
użytych do takich testów. Członek Giełdy składa oświadczenie wraz z opisem,
o którym mowa w zdaniu pierwszym, również w przypadku rozpoczęcia korzystania
z nowego algorytmu lub istotnej zmiany wykorzystywanego dotychczas algorytmu.

3.

W przypadku, gdy stosowanie algorytmów dotyczy systemów informatycznych
giełdy nie objętych zasadami określonymi w ust. 1 pkt c) oraz ust. 2 – Członek Giełdy
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zobowiązany jest do złożenia Giełdzie karty samooceny, na warunkach określonych
przez Giełdę.
4.

Członek Giełdy po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym testów, o których
mowa w ust. 1c) lub złożeniu karty samooceny, określonej w ust. 3 – przed
rozpoczęciem nabywania i zbywania towarów giełdowych na Rynku Towarów
Giełdowych z wykorzystaniem handlu automatycznego przekazuje do jednostki
organizacyjnej Giełdy odpowiedzialnej za nadzór rynku, kartę informacyjną, zgodnie
z wzorem określonym przez Giełdę. Członek Giełdy zobowiązuje się
po każdorazowej zmianie struktury algorytmu - przed jego zastosowaniem –
do niezwłocznego przekazywania zaktualizowanej karty informacyjnej, w trybie
określonym w jej treści.

5.

Giełda prowadzi rejestr algorytmów wykorzystywanych przez danego Członka
Giełdy.

6.

Zarząd Giełdy określa szczegółowe zasady dotyczące handlu automatycznego
w szczegółowych warunkach dostępu do systemów informatycznych giełdy.

System kursu jednolitego.
§49
1.

Na podstawie otrzymanych zleceń Giełda określa jednolity kurs jednostki obrotu
towaru giełdowego danego rodzaju.

2.

Giełda określa jednolity kurs w taki sposób, aby osiągnąć równowagę pomiędzy
popytem a podażą. Ponadto, Giełda określa jednolity kurs jednostki obrotu towaru
giełdowego 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 giełdowego danego
rodzaju.

5.

Szczegółowe zasady określania kursu jednolitego oraz realizacji zleceń zawarte
są w odpowiednich Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń oraz odpowiednich
Warunkach obrotu.
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Notowania ciągłe.
§50
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,

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 giełdowego danego
rodzaju.

5.

Szczegółowe zasady zawierania transakcji w systemie notowań ciągłych zawarte
są w odpowiednich Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń.

Transakcje pozasesyjne.
§51
1.

Transakcje pozasesyjne zawierane są poza systemem kursu jednolitego oraz poza
systemem określenia kursu w notowaniach ciągłych.

2.

Transakcje pozasesyjne są zawierane za pośrednictwem systemu informatycznego
giełdy.

3.

W przypadku awarii systemu informatycznego giełdy dopuszczalne jest składanie
zleceń dla transakcji pozasesyjnych w inny sposób, niż za pomocą systemu
informatycznego giełdy, o ile nie narusza to postanowień Regulaminu i odpowiednich
Szczegółowych zasad obrotu i rozliczeń.

4.

Transakcja pozasesyjna może być zawarta, jeżeli co najmniej jeden Członek Giełdy
złoży zlecenie sprzedaży i odpowiadające mu zlecenie kupna zawierające takie same
parametry, w szczególności cenę oraz liczbę jednostek obrotu towaru giełdowego
danego rodzaju.
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5.

Giełda może nie wyrazić zgody na zawarcie transakcji pozasesyjnej na zgodny
wniosek stron tej transakcji lub jeżeli uzna, że zawarcie transakcji może naruszać
obowiązujące prawo.

6.

Dodatkowe zasady zawierania transakcji pozasesyjnych zawarte są w odpowiednich
Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń.

Aukcje.
§52
1.

Aukcje prowadzone są na wniosek Oferenta.

2.

Wniosek o otwarcie aukcji powinien w szczególności określać:
a)

proponowaną datę przeprowadzenia aukcji,

b)

rodzaj aukcji (sprzedaż lub kupno),

c)

oznaczenie (kod) towaru giełdowego danego rodzaju będącego przedmiotem
aukcji,

d)

liczbę jednostek obrotu towarów giełdowych danego rodzaju, którą
wnioskodawca zamierza sprzedać lub kupić w wyniku aukcji (wolumen aukcji),

e)

oferowany limit ceny (limit ceny stanowi cenę minimalną w przypadku aukcji
sprzedaży lub cenę maksymalną w przypadku aukcji kupna).

3.

Minimalny wolumen aukcji dla poszczególnych towarów giełdowych jest określony
w odpowiednich Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń.

4.

Zarząd Giełdy może wyrazić zgodę na otwarcie aukcji z niższym wolumenem aukcji,
jeżeli uzna, że nie wpłynie to niekorzystnie na płynność transakcji giełdowych.

5.

Zarząd Giełdy może, w zakresie towarów rolno – spożywczych, nałożyć
w odpowiednich Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń obowiązek wniesienia
przez Oferenta zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających
z transakcji giełdowych zawartych w wyniku aukcji („wadium”). Zasady gromadzenia,
przechowywania i zwrotu wadium określa Izba Rozliczeniowa.
§53

1.

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, z zastrzeżeniem ust.3.

2.

Zarząd Giełdy może odmówić otwarcia aukcji, jeżeli:
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a) wniosek o jej otwarcie nie spełnia warunków określonych w niniejszym
Regulaminie lub dotyczy towarów giełdowych, których termin notowania upłynął
przed proponowaną datą otwarcia aukcji lub
b) Oferent nie wpłacił wadium na zasadach określonych przez Izbę Rozliczeniową
lub
c) gdy przeprowadzenie aukcji może zagrozić bezpieczeństwu obrotu giełdowego
lub może naruszyć interes Członków Giełdy.
3.

W celu zabezpieczenia rozrachunków finansowych wynikających z rozliczeń transakcji
danego Członka Giełdy, aukcja może zostać przeprowadzona na wniosek Izby
Rozliczeniowej złożony w formie pisemnej w imieniu danego Członka Giełdy,
nie później niż na jeden dzień roboczy przed proponowaną datą aukcji.
§54

1.

Termin aukcji Giełda podaje do wiadomości Członków Giełdy nie później niż w 2 dniu
roboczym przed dniem jej odbycia, z zastrzeżeniem ust.3. W ogłoszeniu tym Giełda
podaje w szczególności:
a)

datę aukcji,

b)

rodzaj aukcji oraz

c)

przedmiot i wolumen aukcji.

2.

O kolejności przeprowadzenia aukcji decyduje kolejność złożenia wniosku na Giełdzie.

3.

W przypadku określonym w §53 ust. 3, informację o terminie aukcji Giełda może
podać do wiadomości Członków Giełdy w dniu aukcji.
§55

1.

W systemie aukcji Uczestnicy Aukcji w celu zawarcia transakcji składają odpowiednio
zlecenia kupna w przypadku aukcji sprzedaży lub zlecenia sprzedaży w przypadku
aukcji kupna.

2.

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.
§56

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
na zasadach określonych w Regulaminie. 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
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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.
§57

1.

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. Oferent może dokonać zmiany oferowanego limitu ceny
na zasadach określonych w odpowiednich Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń.
Zarząd Giełdy może wprowadzić ograniczenia zmiany limitu ceny.

2.

Jeżeli Oferentem jest działający na rachunek klienta dom maklerski lub towarowy
dom maklerski, przepisu §46 ust. 3 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.

Rozliczenie transakcji.
§58
1.

Giełda powierza rozliczanie zawartych transakcji 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.
§59

1.

W sytuacjach szczególnych, przewidzianych we właściwych przepisach, Giełda ma
prawo do składania w imieniu Członka Giełdy zleceń, których realizacja doprowadzi
do zmniejszenia jego zobowiązań. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji:
a)

gdy Członek Giełdy lub niebędący Członkiem Giełdy Podmiot Udostępniający,
o którym mowa w §11, zostaje wykluczony z Rynku Bilansującego zgodnie
z IRiESPe lub

b)

gdy Członek Giełdy lub niebędący Członkiem Giełdy ZUP Udostępniający,
o którym mowa w §12 Regulaminu, przestał spełniać wymagania do złożenia
nominacji zgodnie z IRiESPg,
które umożliwiają wykonanie transakcji
zawartych na Giełdzie lub

c)

gdy Izba Rozliczeniowa przystąpiła do zamykania pozycji danego Członka Giełdy
na zasadach określonych w Regulaminie Izby.
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2.

Giełda ma prawo do składania zleceń na RTG w imieniu Członka Giełdy
dopuszczonego do działania na Zorganizowanej Platformie Obrotu, o której mowa
w art. 3 lit. 10b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prowadzonej przez
TGE, w przypadku wskazanych w regulaminie tej platformy.

Zapobieganie zakłóceniom obrotu
§59a
1.

2.

Giełda w celu zapobiegania zakłóceniom obrotu może:
a)

nałożyć dodatkowe opłaty na Członka Giełdy, który przekracza określoną przez
Giełdę liczbę zleceń przesyłanych na sekundę lub

b)

nałożyć dodatkowe opłaty na Członka Giełdy, który przekracza ustalony przez
Giełdę limit operacji na zleceniach.

Niezależnie od naliczonych opłat, o których mowa w ust. 1, Giełda może w szczególnie
uzasadnionych przypadkach zawiesić dany dostęp Członka Giełdy do systemu
informatycznego, na którym generowane jest zakłócenie, w przypadku przekroczenia
określonych przez giełdę parametrów.

Anulowanie transakcji.
§60
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 z zastrzeżeniem ust. 2. Transakcja błędna może
zostać anulowana, jeżeli została zawarta na podstawie zlecenia, w której Członek
Giełdy wprowadził błędnie limit ceny, wolumen, rodzaj zlecenia lub oznaczenie (kod)
instrumentu, a zgodę na jej anulowanie wyrazi druga strona błędnej transakcji.

2.

Transakcje zawarte na Rynku Dnia Bieżącego nie mogą być anulowane.
§61

1.

Zarząd Giełdy lub upoważniony przez Zarząd pracownik Giełdy może ponadto
anulować transakcję giełdową w następujących przypadkach:
a)

gdy błąd w zleceniu Członka Giełdy jest oczywisty – anulowanie błędnej
transakcji może zostać dokonane bez zgody drugiej strony transakcji,

b)

w odniesieniu do transakcji zawartych w trakcie całej lub części sesji giełdowej,
w przypadku otrzymania od OSPe, lub OSPg informacji o nieprzyjmowaniu
transakcji giełdowych do fizycznej realizacji zgodnie z IRiESPe, lub IRiESPg lub
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w innym przypadku, gdy w wyniku działania siły wyższej transakcje giełdowe
nie mogą być zgłoszone do fizycznej realizacji przez OSPe, lub OSPg.
2.

Zarząd Giełdy określa szczegółowe kryteria oceny sytuacji, w których błąd zlecenia
Członka Giełdy uważa się za oczywisty, biorąc pod uwagę w szczególności odchylenie
jej kursu od średnich cen towarów giełdowych.

3.

Przez siłę wyższą w rozumieniu §61 ust. 1 lit. b) uważa się zdarzenie spełniające
łącznie następujące warunki:
a)

stanowiące siłę wyższą w rozumieniu właściwych przepisów prawa,

b)

dotyczące wszystkich stron transakcji giełdowych podlegających anulowaniu
oraz

c)

którego usunięcie nie jest możliwe w terminie, w którym zgodnie z zasadami
określonymi przez OSPe w IRiESPe lub przez OSPg w IRiESPg transakcje
giełdowe powinny być zgłoszone do fizycznej realizacji.
§62

1.

W celu dokonania anulowania transakcji niezbędne jest złożenie przez Członka Giełdy
wniosku o anulowanie błędnej transakcji. Wniosek nie jest wymagany w przypadku
określonym w §61 ust.1 lit. b).

2.

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.

3.

Członek Giełdy, który był drugą stroną transakcji, o której mowa w §60, 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 przypadkach Zarząd Giełdy lub upoważniony przez Zarząd pracownik
Giełdy może wydłużyć termin przekazania takiej informacji przez Członków Giełdy.

4.

W przypadku upływu terminu, określonego ust. 2 i nieprzekazaniu przez Członków
Giełdy zgody, o której mowa w §60, Zarząd Giełdy lub upoważniony przez Zarząd
pracownik Giełdy podejmuje decyzję o niewyrażeniu zgody na anulowanie transakcji,
z zastrzeżeniem §61 ust. 1 lit. a).

5.

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.

6.

Transakcję anulowaną uważa się za niezawartą. Zlecenia, które były podstawą
anulowanej transakcji, stają się nieważne.
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7.

Decyzja o anulowaniu transakcji
do publicznej wiadomości.

błędnej

przekazywana

jest

niezwłocznie

8.

Zarząd 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.
§63

W przypadku anulowania transakcji giełdowej zgodnie z niniejszym Regulaminem
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.

Postanowienia dla poszczególnych rynków.
Rynek Dnia Następnego i Bieżącego.
§64
Przedmiotem obrotu na RDNiB jest energia elektryczna.
§65
1.

Obrót na RDNiB prowadzony jest w systemie kursu jednolitego i systemie notowań
ciągłych oraz poprzez zawieranie transakcji pozasesyjnych.
§66

1.

Transakcją giełdową na RDNiB jest umowa sprzedaży zawarta na giełdzie pomiędzy
Członkami Giełdy lub z podmiotem uprawnionym do łączenia rynków, w wyniku której
dochodzi do przeniesienia własności energii elektrycznej ze sprzedającego
na kupującego.

2.

Przeniesienie własności energii elektrycznej wymaga zgłoszenia zawartych transakcji
giełdowych
do
fizycznej
realizacji
Operatorowi
Systemu
Przesyłowego
Elektroenergetycznego.

3.

Transakcja na RDNiB uważana jest za zawartą w momencie określenia kursu energii
elektrycznej na RDNiB oraz skojarzenia zleceń kupna i sprzedaży na zasadach
określonych w Regulaminie.

4.

Podmiot uprawniony do łączenia rynków może zawierać transakcje w celu realizacji
obrotu transgranicznego w ramach łączenia rynków, w tym w polskiej strefie
cenowej.

5.

Podmiot uprawniony do łączenia rynków staje się techniczną stroną transakcji w celu
umożliwienia uwzględnienia zleceń użytkowników innych systemów przesyłowych
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w ramach łączenia rynków w tym w polskiej strefie cenowej. Transakcje w ramach
łączenia rynków, w tym w polskiej strefie cenowej są realizowane zgodnie
z §46 ust. 10, 11, 12 i 13 Regulaminu. Wymogi niniejszego Regulaminu dotyczące
stron transakcji stosują się do podmiotu uprawnionego do łączenia rynków,
działającego w celu określonym w zdaniu poprzedzającym, tylko gdy jest to wyraźnie
wskazane.
6.

System łączenia rynków, w którym uczestniczy podmiot uprawniony do łączenia
rynków, zapewnia wykonanie transakcji zawartych przez użytkowników innych
systemów przesyłowych w ramach łączenia rynków.

7.

Proces współpracy podmiotu uprawnionego do łączenia rynków z innymi NEMO
w polskiej strefie cenowej zapewnia wykonanie transakcji zawartych przez
uczestników rynku współpracujących z innymi NEMO w polskiej strefie cenowej.
§67

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dotyczące RDNiB określa Zarząd Giełdy
w Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia
Następnego i Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku
Dnia Bieżącego.

Rynek Dnia Następnego i Bieżącego Gazu.
§68
1.

Przedmiotem obrotu na RDNiBg jest gaz.

2.

Zarząd Giełdy określa rodzaje gazu, które mogą być wprowadzone do obrotu
na Giełdzie.
§69

Obrót na RDNiBg prowadzony jest w systemie kursu jednolitego i w systemie notowań
ciągłych oraz poprzez zawieranie transakcji pozasesyjnych.
§70
1.

Transakcją giełdową na RDNiBg jest umowa sprzedaży zawarta na giełdzie pomiędzy
Członkami Giełdy, w wyniku której dochodzi do przeniesienia własności gazu
ze sprzedającego na kupującego.

2.

Przeniesienie własności gazu wymaga zgłoszenia zawartych transakcji giełdowych
do fizycznej realizacji Operatorowi Systemu Przesyłowego Gazowego.

3.

Transakcja na RDNiBg uważana jest za zawartą w momencie określenia kursu gazu
na RDNiBg oraz skojarzeniu zleceń kupna i sprzedaży na zasadach określonych
w Regulaminie.
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§71
Szczegółowe zasady dotyczące RDNiBg określa Zarząd Giełdy w Szczegółowych zasadach
obrotu i rozliczeń dla Rynku Dnia Następnego i Bieżącego Gazu.

Rynek Praw Majątkowych.
§72
1.

Przedmiotem obrotu na RPM są prawa majątkowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit.
d) i f) ustawy o giełdach towarowych („Prawa Majątkowe”).

2.

Prawa Majątkowe są wystawiane na podstawie odpowiednich Świadectw Pochodzenia
i zapisywane w odpowiednim rejestrze na kontach ewidencyjnych podmiotów, którym
przysługują.

3.

Prawa Majątkowe nie mają formy materialnej i istnieją wyłącznie w formie zapisu
elektronicznego.

4.

Jedno Prawo Majątkowe, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit d) ustawy o giełdach
towarowych odpowiada 1 kWh energii elektrycznej.

5.

Jedno Prawo Majątkowe, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit f) ustawy o giełdach
towarowych odpowiada 0,001 toe.
§73

Dopuszczenie i wprowadzenie danych Praw Majątkowych do obrotu giełdowego następuje
z chwilą ich zarejestrowania na koncie ewidencyjnym Członka Giełdy w odpowiednim
rejestrze.
§74
Obrót Prawami Majątkowymi na RPM jest prowadzony w systemie kursu jednolitego
i systemie notowań ciągłych oraz poprzez zawieranie transakcji pozasesyjnych.
§75
1.

Transakcją giełdową na RPM jest umowa sprzedaży zawarta na giełdzie pomiędzy
Członkami Giełdy, w wyniku której dochodzi do przeniesienia własności Praw
Majątkowych ze sprzedającego na kupującego.

2.

Przeniesienie Praw Majątkowych w wyniku zawarcia transakcji giełdowej następuje
z chwilą zaksięgowania ich na koncie ewidencyjnym kupującego w odpowiednim
rejestrze. Przeksięgowania Praw Majątkowych w odpowiednich rejestrach następuje
na podstawie zawartych transakcji.
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§76
Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dotyczące RPM określa Zarząd Giełdy
w odpowiednich Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń dla RPM, oddzielnie
dla poszczególnych rodzajów praw majątkowych.

Rynek Towarów Rolno - Spożywczych.
§77
1.

Przedmiotem obrotu na RTRS są towary rolno – spożywcze.

2.

Zarząd Giełdy określa rodzaje towarów rolno - spożywczych, które mogą być
wprowadzone do obrotu na giełdzie, uwzględniając zainteresowanie i uzasadniony
interes uczestników obrotu oraz bezpieczeństwo obrotu giełdowego.

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 Uczestnictwa w Systemie Magazynów Autoryzowanych.
§78

Obrót na RTRS może być prowadzony w systemie aukcji, kursu jednolitego i w systemie
notowań ciągłych.
§79
1. Transakcją giełdową na RTRS jest umowa sprzedaży zawarta na giełdzie pomiędzy
Członkami Giełdy, w wyniku której dochodzi do przeniesienia własności towarów rolno
– spożywczych ze sprzedającego na kupującego.
2. Transakcja giełdowa na RTRS uważana jest za zawartą w momencie określenia kursu
towaru rolno – spożywczego na RTRS oraz skojarzeniu zleceń kupna i sprzedaży.
3. Przeniesienie własności towarów rolno-spożywczych na kupującego w wyniku
zawartych transakcji giełdowych następuje z chwilą zaewidencjonowania ich na koncie
kupującego w e-RTRS, z zastrzeżeniem zasad określonych w Regulaminie Rynku
Towarów Rolno – Spożywczych oraz Regulaminie Uczestnictwa w Systemie Magazynów
Autoryzowanych. Zaewidencjonowanie towarów rolno – spożywczych w e-RTRS
następuje na podstawie zawartych transakcji.
§80
Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dotyczące RTRS określa Zarząd Giełdy
w Regulaminie Rynku Towarów Rolno – Spożywczych. Warunki świadczenia usług
przechowywania towarów rolno – spożywczych w Magazynach autoryzowanych Zarząd
Giełdy określa w Regulaminie Uczestnictwa w Systemie Magazynów Autoryzowanych.
Uchwała w tej sprawie, jak również zmiany do niej podawane są do wiadomości Członków
Giełdy co najmniej na 7 dni przed dniem ich wejścia w życie.
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Publikowanie informacji giełdowych.
§81
1.

2.

Niezwłocznie po zakończeniu sesji giełdowej Giełda publikuje na swojej publicznej
stronie internetowej informacje o działalności giełdy i wynikach sesji giełdowej,
dotyczące w szczególności:
a)

kursów lub cen towarów giełdowych,

b)

wolumenu obrotu towarami giełdowymi,

c)

wartości indeksów giełdowych.

Szczegółowe zasady, zakres i tryb publikowania informacji giełdowych określa Zarząd
Giełdy.
§82

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.

3.

Członkowie Giełdy zobowiązani są do niezwłocznego przekazywania Giełdzie
informacji o zdarzeniach mogących mieć wpływ na kursy lub ceny towarów
giełdowych. Informacje te publikowane są przez Giełdę na jej publicznej stronie
internetowej.

4.

Szczegółowe zasady udostępniania informacji giełdowych Członkom Giełdy określa
Zarząd Giełdy.

Rozstrzyganie kwestii spornych i środki dyscyplinarne.
§83
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 Giełdy lub Regulamin Sądu Giełdowego.

3.

Sąd Giełdowy rozstrzyga spory i inne sprawy, określone w ust. 1 – ust. 2, również
w okresie po ustaniu członkostwa na Giełdzie.

4.

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, rynku towarowego oraz sektora energetycznego.
Strona 37 z 44

Regulamin obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A .

5.

Sąd Giełdowy orzeka w składach trzyosobowych. Każda ze stron wyznacza jednego
sędziego, a przewodniczącego składu wyznacza prezes lub wiceprezes Sądu
Giełdowego. Prezesa i wiceprezesa Sądu Giełdowego powołuje i odwołuje Rada
Nadzorcza Giełdy. Kadencja prezesa i wiceprezesa trwa pięć lat.

6.

Od orzeczeń Sądu Giełdowego nie przysługuje odwołanie.

7.

Regulamin Sądu Giełdowego uchwalany jest przez Radę Nadzorczą Giełdy.
§84

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.

Systemy informatyczne giełdy.
§85
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.
§86

1.

Dostęp do systemów informatycznych giełdy
uprawnionym osobom osobistego kodu dostępu.

następuje

poprzez

nadanie
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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.
§87

1.

Członkowie Giełdy odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie swoich systemów
informatycznych, w sposób umożliwiający im prawidłowe dokonywanie transakcji
na rynku.

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.
§88

Zarząd Giełdy określa szczegółowe warunki dostępu do systemów informatycznych giełdy.
§89
1.

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.

2.

Zarząd Giełdy może określić szczegółowe zasady dokonywania kontroli.

Opłaty.
§90
1.

Członek Giełdy jest zobowiązany do uiszczania opłat na rzecz Giełdy w wysokości
i terminach określonych w Załączniku do Regulaminu.

2.

Zarząd Giełdy ma prawo do okresowego obniżenia wysokości opłat lub okresowego
zwolnienia z wnoszenia opłat, o których mowa w ust. 1, powiadamiając o tym
Członków Giełdy z 7-dniowym wyprzedzeniem.

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
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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.

Regulacje giełdowe.
§91
1.

Rada Nadzorcza Giełdy ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w całości
lub w części, w każdym czasie, pod warunkiem zawiadomienia Członków Giełdy
o treści tych zmian co najmniej 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

2.

Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

3.

Zarząd Giełdy określa listy sankcyjne, w szczególności poprzez wskazanie aktów
prawnych, rodzajów list sankcyjnych oraz rynku/ rynków w ramach RTG, o których
mowa w § 5, w stosunku do których stosuje się przedmiotowe listy.

4.

Zarząd Giełdy uchwala odpowiednie Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń,
z zastrzeżeniem, iż w zakresie RTRS przez odpowiednie Szczegółowe zasady obrotu
i rozliczeń rozumie się Regulamin Rynku Towarów Rolno – Spożywczych. Uchwały
w tej sprawie, jak również zmiany do nich podawane są do wiadomości Członków
Giełdy co najmniej na 7 dni przed dniem ich wejścia w życie.

5.

W przypadku zmiany struktury rynków w ramach RTG, Zarząd Giełdy może określić
szczegółowe zasady obrotu, obowiązujące w okresie przejściowym wymaganym
dla zapewnienia bezpieczeństwa obrotu na giełdzie.
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Załącznik. Opłaty giełdowe
1.

Opłaty stałe:

1.1.

Opłata od wniosku o zawarcie umowy o członkostwo
na giełdzie

2 000 PLN

1.2.

Opłata roczna za członkostwo na Rynku Towarów
Giełdowych TGE (niezależna od opłat poniżej)

2 000 PLN

1.3.

Opłaty roczne za uczestnictwo na poszczególnych rynkach:

1.3.1.

Opłata roczna za uczestnictwo na RDNiB – wariant I

1.3.2.

Opłata roczna za uczestnictwo na RDNiB – wariant II

1 000 PLN

1.3.3.

Opłata roczna za uczestnictwo na RDNiBg – wariant I

50 000 PLN2

1.3.4.

Opłata roczna za uczestnictwo na RDNiBg – wariant II

50 000 PLN1

1 000 PLN

Dokonanie wyboru Wariantu I opłaty rocznej za uczestnictwo na RDNiB skutkuje wyborem
wariantu I opłaty transakcyjnej sesyjnej RDNiB. Dokonanie wyboru Wariantu II opłaty rocznej
skutkuje wyborem wariantu II opłaty transakcyjnej sesyjnej RDNiB.
Dokonanie wyboru Wariantu I opłaty rocznej za uczestnictwo na RDNiBg skutkuje wyborem
wariantu I opłaty transakcyjnej sesyjnej RDNiBg. Dokonanie wyboru Wariantu II opłaty rocznej
skutkuje wyborem wariantu II opłaty transakcyjnej sesyjnej RDNiBg.
1.3.5.

Opłata roczna za uczestnictwo na RPM

1.3.6.

Opłata roczna za uczestnictwo na RTRS

2.

Opłaty transakcyjne:

0 PLN
10 000 PLN

Opłaty transakcyjne są pobierane od każdej strony transakcji:
2.1.

Opłaty transakcyjne – RDNiB

2.1.1.

Usługa giełdowa– transakcje sesyjne (wariant I)

0,08 PLN / 1 MWh

2.1.2.

Usługa giełdowa – transakcje sesyjne (wariant II)

0,45 PLN / 1 MWh

2.2.

Opłaty transakcyjne – RDNiBg

2.2.1.

Usługa giełdowa– transakcje sesyjne (wariant I)

0,05 PLN / 1 MWh

2.2.2.

Usługa giełdowa – transakcje sesyjne (wariant II)

0,45 PLN / 1 MWh

2.3.

Opłaty transakcyjne – RPM

2.3.1.

Dla Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia dla energii wyprodukowanej
w odnawialnych źródłach energii

1

Opłata roczna w wysokości 50 000 PLN obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 roku. Do dnia 31 grudnia 2020 roku
obowiązuje opłata w wysokości 100 000 PLN
2
Opłata roczna w wysokości 50 000 PLN obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 roku. Do dnia 31 grudnia 2020 roku
obowiązuje opłata w wysokości 100 000 PLN
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2.3.1.1.

Usługa giełdowa dotycząca transakcji sesyjnych zawieranych w systemie notowań jednolitych i notowań
ciągłych

0,35 PLN / 1 MWh

2.3.1.2.

Usługa giełdowa dotycząca transakcji pozasesyjnych
rozliczanych

0,50 PLN / 1 MWh

2.3.1.3.

Usługa giełdowa dotycząca transakcji pozasesyjnych
nierozliczanych

0,50 PLN / 1 MWh

2.3.2.

Dla Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia biogazu rolniczego, o których
mowa w ustawie OZE

2.3.2.1.

Usługa giełdowa dotycząca transakcji sesyjnych zawieranych w systemie notowań jednolitych i notowań
ciągłych

0,35 PLN / 1 MWh

2.3.2.2.

Usługa giełdowa dotycząca transakcji pozasesyjnych
rozliczanych

0,50 PLN / 1 MWh

2.3.2.3.

Usługa giełdowa dotycząca transakcji pozasesyjnych
nierozliczanych

0,50 PLN / 1 MWh

2.3.3.

Dla Praw Majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej,
o których mowa w ustawie o efektywności energetycznej.

2.3.3.1.

Usługa
giełdowa
dotycząca
transakcji
sesyjnych
zawieranych w systemie notowań jednolitych i notowań
ciągłych

2.3.3.2.

Usługa giełdowa
rozliczanych

dotycząca

transakcji

pozasesyjnych

2.3.3.3.

Usługa giełdowa
nierozliczanych

dotycząca

transakcji

pozasesyjnych

2.4.

Opłaty transakcyjne – RTRS

2.4.1.

Dla transakcji, których przedmiotem jest pszenica
2,40 PLN/tonę

2.4.1.1.

Usługa giełdowa dotycząca transakcji sesyjnych
zawieranych w systemie notowań jednolitych i notowań
ciągłych

2.4.1.2.

Usługa giełdowa dotycząca transakcji sesyjnych
zawieranych w trybie aukcyjnym

2,40 PLN/tonę

2.4.2.

Dla transakcji, których przedmiotem jest żyto
Usługa giełdowa dotycząca transakcji sesyjnych
zawieranych w systemie notowań jednolitych i notowań
ciągłych

2,40 PLN/tonę

2.4.2.1.

2.4.2.2.

Usługa giełdowa dotycząca transakcji sesyjnych
zawieranych w trybie aukcyjnym

2,40 PLN/tonę

2.4.3.

Dla transakcji, których przedmiotem jest kukurydza

8,00 PLN / 1 toe

10,00 PLN / 1 toe
10,00 PLN / 1 toe
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2,40 PLN/tonę

2.4.3.1.

Usługa giełdowa dotycząca transakcji sesyjnych
zawieranych w systemie notowań jednolitych i notowań
ciągłych

2.4.3.2.

Usługa giełdowa dotycząca transakcji sesyjnych
zawieranych w trybie aukcyjnym

2,40 PLN/tonę

3.

Opłaty dodatkowe:

3.1.

Opłaty z tytułu anulowania transakcji błędnej (pobierana od Członka Giełdy
wnioskującego o ich anulowanie)

3.1.1.

Opłata za złożenie wniosku o anulowanie transakcji
błędnej

3.1.2.

Opłata pobierana od wnioskującego w przypadku
anulowania transakcji

10 000,00 PLN
1% wartości
anulowanej
transakcji, nie mniej
niż 1 000 zł i nie
więcej niż 20 000 zł

Od stron anulowanych transakcji nie są pobierane opłaty określone w pkt. 2. wynikające z
tych transakcji.
3.2.

Opłata za wniosek o przeprowadzenie aukcji na RTRS

3.3.

Opłaty za dostępy do produkcyjnych systemów
informatycznych giełdy

3.3.1.

Opłata roczna dla Użytkownika systemu informatycznego
giełdy o typie dostępu „Makler Giełdowy”

2 000 PLN

3.3.2.

Opłata roczna za dodatkowy dostęp typu „Makler
Giełdowy” do systemu informatycznego giełdy

2 000 PLN

3.3.3.

Opłata roczna dla Użytkownika systemu informatycznego
giełdy o typie dostępu „Obserwator”

1 500 PLN

3.3.4.

Opłata roczna za dostęp techniczny do systemu
informatycznego giełdy na potrzeby podłączenia aplikacji

8 000 PLN

3.4.

3.5.

250 PLN
Opłata za jeden
dostęp

Opłata za przekroczenie wskaźników określonych
w §59a ust. 1 pkt a)

500 zł/jeden dzień
sesyjny, w którym
nastąpiło
przekroczenie

Opłata za przekroczenie wskaźników określonych
w §59a ust. 1 pkt b)

500 zł/jeden dzień
sesyjny, w którym
nastąpiło
przekroczenie

UWAGI:
1)

Sposób i termin uiszczenia opłaty rocznej oraz sposób i termin składania deklaracji
w sprawie wyboru wariantu opłaty rocznej określa Zarząd Giełdy.
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2)

Wyboru wariantu opłaty rocznej za uczestnictwo na RDNiB lub RDNiBg na dany rok
kalendarzowy dokonuje Członek Giełdy. W przypadku, gdy Członek Giełdy nie złoży
w terminie deklaracji o wyborze wariantu opłaty rocznej za uczestnictwo na RDNiB
lub RDNiBg uznaje się, że Członek Giełdy kontynuuje wariant opłaty rocznej wybrany
na poprzedni rok kalendarzowy.

3)

Wysokość pierwszej opłaty rocznej od Członków zawierających umowę o członkostwo
w trakcie trwania danego roku kalendarzowego i wybierających wariant I opłaty
za uczestnictwo na RDNiB lub RDNiBg, będzie obliczona proporcjonalnie do pozostałej
części danego roku kalendarzowego, z uwzględnieniem miesiąca, w którym umowa
o członkostwo została zawarta. Wysokość pierwszej opłaty rocznej od Członków
zawierających umowę o członkostwo w trakcie trwania danego roku kalendarzowego
i wybierających wariant II opłaty za uczestnictwo na RDNiB lub RDNiBg, będzie
naliczana w pełnej wysokości.

4)

Opłata roczna nie podlega zwrotowi w przypadku zawieszenia działalności Członka
Giełdy na danym rynku, rozwiązania umowy o członkostwo lub uchylenia decyzji
o dopuszczenia do działania na danym rynku.

5)

Opłaty przedstawione w niniejszym Załączniku nie zawierają podatku VAT.

6)

Szczegółowe zasady pobierania opłat za dostępy do systemów informatycznych
i opłat za przekroczenie wskaźników określonych w §59a ust. 1 pkt. a) i b), giełdy
są przedstawione w „Szczegółowych warunkach dostępu do systemów
informatycznych giełdy”.
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