Opłaty giełdowe obrotu Rynku Towarów Giełdowych obowiązujące
od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
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 PLN

1.3.4.

Opłata roczna za uczestnictwo na RDNiBg – wariant II

50 000 PLN

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

0 PLN

1.3.6.

Opłata roczna za uczestnictwo na RTRS

0 PLN

2.

Opłaty transakcyjne:

Opłaty transakcyjne są pobierane od każdej strony transakcji:
2.1.

Opłaty transakcyjne – RDNiB

2.1.1.

Usługa giełdowa– transakcje sesyjne

2.1.1.

Usługa giełdowa – transakcje sesyjne (wariant II)

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

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

0,08 PLN /
1 MWh
0,45 PLN / 1
MWh

2.3.1.3.

Usługa giełdowa dotycząca transakcji pozasesyjnych
nierozliczanych

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

10,00 PLN / 1
toe

2.3.3.3.

Usługa
giełdowa
nierozliczanych

dotycząca

transakcji

pozasesyjnych

10,00 PLN / 1
toe

2.4.

Opłaty transakcyjne – RTRS

2.4.1.

Dla transakcji, których przedmiotem jest pszenica

2.4.1.1.

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

2,40 PLN/tonę

2.4.1.2.

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

0,50 PLN / 1
MWh

8,00 PLN / 1
toe

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”

250 PLN
Opłata za jeden
dostęp
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

UWAGI:
1)

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

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
giełdy są przedstawione w „Szczegółowych warunkach dostępu do systemów
informatycznych giełdy.

