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Cel – uruchomienie zorganizowanego  rynku giełdowego dla towarów rolnych
w systemie notowań jednolitych i aukcji

• Jednolite warunki w zakresie uczestnictwa
• Wystandaryzowany przedmiot obrotu
• Anonimowość obrotu
• Standardowe warunki oraz sposób zawierania i rozliczania transakcji

Formuła: spot z fizyczną dostawą towaru (natychmiastowe rozliczenie transakcji)

Towar: pszenica i żyto (planowane kukurydza i rzepak)

Prowadzący:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW)  
Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE)
Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (IRGiT)
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Towarowa Giełda Energii  
(TGE)

Giełdowa Izba Rozrachunkowa  
(IRGiT)

Magazyny  
Autoryzowane

Organizuje obrót, prowadzi 

notowania  oraz System 

Magazynów Autoryzowanych

Prowadzi system zabezpieczeń

finansowych  i rozrachunek 

finansowy transakcji

Weryfikują jakość, przechowują 

towar  będący przedmiotem 

obrotu giełdowego  oraz 

prowadzą rozrachunek w

towarze
Domy  

maklerskie
Laboratorium  
odwoławcze

Jednostka  
kontrolno-autoryzacyjna

Zapewniają dostęp do rynku

podmiotom  niebędącym 

Członkami Giełdy i Izby

Prowadzi badania odwoławcze 

na zlecenie  uczestników obrotu

Weryfikuje spełnienie wymagań

techniczno- organizacyjnych 

przez Magazyny  Autoryzowane

ROLE UCZESTNIKÓW



PARAMETR KLASA A KLASA B KLASA C

Maksymalna wilgotność (PN-EN ISO 712)

Maksymalna wartość zanieczyszczeń (PN-EN ISO15587)

Minimalna gęstość ziarna w stanie zsypnym (PN-EN ISO 7971-3)

Minimalna zawartość białka (Nx5,7)(PN-EN ISO20483)

Minimalna liczba opadania(PN-EN ISO 3093)

14,5%

6%

77 kg/hl

14% s.m.

250 s

14,5%

6%

76 kg/hl

12,5% s.m.

220 s

14,5%

6%

72 kg/hl

Nieoznaczane

Nieoznaczane

Pszenica zebrana na terenie UE

Spełniająca standardy jakościowe określone przez Giełdę

Składowana w Magazynie Autoryzowanym i zaewidencjonowana w systemie Giełdy (e- RTRS)  

Zweryfikowana pod względem jakości sklasyfikowana przez Magazyn Autoryzowany

PRZEDMIOT OBROTU NA RYNKU ROLNYM TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII - PSZENICA 



PARAMETR KLASA B KLASA C

Maksymalna wilgotność (PN-EN ISO 712)

Maksymalna wartość zanieczyszczeń (PN-EN ISO15587)

Minimalna gęstość ziarna w stanie zsypnym (PN-EN ISO 7971-3)

Minimalna liczba opadania(PN-EN ISO 3093)

14,5%

6%

72 kg/hl

120 s

14,5%

6%

65 kg/hl

80 s

Żyto, zebrane na terenie UE

Spełniające standardy jakościowe określone przez Giełdę

Składowana w Magazynie Autoryzowanym i zaewidencjonowane w systemie Giełdy (e- RTRS)  

Zweryfikowana pod względem jakości i sklasyfikowana przez Magazyn Autoryzowany

PRZEDMIOT OBROTU NA RYNKU ROLNYM TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII - ŻYTO



REGULARNE NOTOWANIA WYSTANDARYZOWANYCH INSTRUMENTÓW

Formuła notowań jednolitych
Na sesji w każdą środę zostaje wyznaczany kurs jednolity odrębnie dla każdego magazynu, w którym 
przechowywane jest zboże
Wszystkie transakcje zawierane są po wyznaczonym przez Giełdę kursie
Notowania są prowadzone w cenach netto

Przedmiot obrotu

Zboże zdeponowane w Magazynach Autoryzowanych świadczących usługi przechowywania
Towar w ramach danej klasy mieszany i składowany wspólnie,  bez wyodrębniania partii pochodzących 
od różnychwłaścicieli

Wprowadzenie i składowanie zboża w Magazynie  Autoryzowanym na koszt właściciela

Ilość, jakość i klasa towaru oznaczone przez Magazyn Autoryzowany i wprowadzone
do ewidencji w e-RTRS



NOTOWANE INSTRUMENTY SPECYFIKACJA INSTRUMENTUNOTOWANE INSTRUMENTY

Odrębne instrumenty dla każdego  

Magazynu Autoryzowanego  

świadczącego usługi przechowywania  

oraz klasy towaru

Każdy instrument notowany raz  

w tygodniu wg opublikowanego  

harmonogram

Ze względu na różne miejsca  

składowania towaru instrumenty  

w ramach danej klasy zboża nie  

są zamienne, a ich kursy mogą  

się znacząco różnić

KOD INSTRUMENTU PSZ_Z_XXX-NR;ZTO _Z_XXX-NR

Jednostka notowania

Kurs

Wartość jednego instrumentu netto

Magazyn Autoryzowany

Klasa

1 instrument = 25 ton zboża

Cena netto w PLN/t z dokładnością do 0,01 PLN

Jednostka notowania x Kurs

[zgodny z kodeminstrumentu XXX-NR]

[zgodny z kodeminstrumentu Z]

Z – klasa zboża

XXX – kod województwa MagazynuAutoryzowanego

NR – nr porządkowy MagazynuAutoryzowanego



ZABEZPIECZENIE ZLECEŃ GIEŁDOWYCH

Zabezpieczenie zleceń kupna

Depozyt transakcyjny na pełną wartość brutto zlecenia: ilość x limit ceny + VAT  Wymagany 
w dniu poprzedzającym sesję (szczegółowe warunki do uzgodnienia z biurem maklerskim)

Zabezpieczenie zleceń sprzedaży

Towar zdeponowany w Magazynie Autoryzowanym i zaewidencjonowany w e-RTRS  
Najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję
Magazyn Autoryzowany i klasa towaru zgodne ze specyfikacją danego instrumentu

Zlecenia bez wymaganego pokrycia nie są przyjmowane



Limity ceny i wolumeny w aktywnych zleceniach
kupna i sprzedaży

Teoretyczny poziom kursu jednolitego i wolumenu 

transakcji wynikające  z aktualnych zleceń

Zlecenia przyjmowane przez Giełdę podczas fazy
przyjmowania  zleceń wyznaczonej dla każdego
instrumentu

Po zakończeniu fazy brak możliwości złożenia, 
wycofania  lub zmiany zlecenia

Arkusz zleceń widoczny dla uczestników rynku

ZASADY  SKŁADANIA  ZLECEŃ

Najważniejsze parametry zlecenia

Kod instrumentu
Rodzaj (kupno/ sprzedaż)

Wolumen (liczba instrumentów, z których  
każdy odpowiada 25 t pszenicy)

Limit ceny (maksymalna cena kupna/  
minimalna cena sprzedaży netto)

Kod e-RTRS kontrahenta, 
na rzecz którego  zlecenie jest składane



Graficzna
prezentacja zleceń

kupno  

sprzedaż

ALGORYTM
WYZNACZANIA
KURSU JEDNOLITEGO
– PRZYKŁAD 3/3



Realizacja zlecenia oznacza zawarcie transakcji po cenie  transakcyjnej równej kursowi jednolitemu

Kurs jednolity wyznaczany przez Giełdę

Po zakończeniu fazy przyjmowania zleceń  

Na podstawie wszystkich aktywnych zleceń

Wg algorytmu maksymalizującego wolumen obrotu  

i minimalizującego różnicę pomiędzy wolumenem  

w zleceniach kupna isprzedaży

WYZNACZANIE KURSU  I REALIZACJA ZLECEŃ

REALIZACJA

Zasady realizacji zleceń (zawierania transakcji):

ZLECENIA KUPNA ZLECENIA SPRZEDAŻY

Limit ceny > Kurs jednolity Limit ceny < Kurs jednolity  

Limit ceny < Kurs jednolity Limit ceny > Kurs jednolity

Limit ceny = Kurs jednolity Limit ceny = Kurs jednolity

Pełna

Brak

Pełna, częściowa lub brakwg  
priorytetu czasu złożenia



WYZNACZANIE KURSU
I REALIZACJA ZLECEŃ
– PRZYKŁAD

Zlecenia złożone  
w trakcie sesji

Wyznaczony
kurs jednolity: 715 zł/t

Realizacja zleceń
(po kursie jednolitym)

Pełna:

zlecenie kupna K1 oraz  

zlecenia sprzedaży S1 i S2

Częściowa:

zlecenie kupna K2 (75t ze100t)

Brak:

zlecenia kupnaK3 i K4 oraz  

zlecenia sprzedaży S3 i S4

ZLECENIE ŁĄCZNA ILOŚĆ TOWARU LIMIT CENY (NETTO)

K1

K2

100 t

100 t

720 zł/t

715 zł/t

K3 50 t 705 zł/t

K4 75 t 690 zł/t

RAZEM 325 t –

S1

S2

50 t

125 t

690 zł/t

705 zł/t

S3 75 t 720 zł/t

S4 100 t 730 zł/t

RAZEM 350 t –

Zlecenia kupna

Zlecenia sprzedaży



PRZYKŁAD 1/3

ZLECENIE ŁĄCZNA ILOŚĆ TOWARU LIMIT CENY (NETTO)

K1

K2

100 t

100 t

720 zł/t

715 zł/t

K3 50 t 705 zł/t

K4 75 t 690 zł/t

RAZEM 325 t –

S1

S2

50 t

125 t

690 zł/t

705 zł/t

S3 75 t 720 zł/t

S4 100 t 730 zł/t

RAZEM 350 t –

Zlecenia kupna

Zlecenia sprzedaży

ALGORYTM
WYZNACZANIA
KURSU JEDNOLITEGO
– PRZYKŁAD 1/3

Zlecenia złożone  
w trakcie sesji



ROZLICZENIE ZAWARTYCH TRANSAKCJI

Przeniesienie własności  
towaru

Rozliczenie finansowe Odbiór towaru z Magazynu  
Autoryzowanego

Z momentemaktualizacji stanów  

posiadania towaru na kontach  

uczestników w e-RTRS

Od momentu wpisu we-RTRS  

nabywca może rozporządzać  

towarem jako właściciel oraz  

odpowiada za dalsze koszty  

przechowywania towaru

w Magazynie Autoryzowanym

Obciążanie rachunku kupującego  

i uznanie rachunku sprzedającego

kwotą brutto transakcji (ilość towaru  

x cena transakcyjna + VAT)

Bezwarunkowe, w pierwszym dniu  

roboczym po zawarciu transakcji,  

niezależnie od rozliczenia wtowarze

Dokumentowane fakturami  

sprzedaży towaru

Na podstawie uzgodnionego

harmonogramu i dokumentu

odbioru z e-RTRS

W dniu sesji, zgodnie z zawartymi Magazyn zobowiązany umożliwić

transakcjami odbiór towaru do 21-go dnia po sesji



Sprzedaż zboża prowadzone przez Giełdę  na wniosek sprzedającego

Sprzedający musi być Uczestnikiem Systemu Magazynów Autoryzowanych nieświadczącym usług  
przechowywania (własny Magazyn Autoryzowany)

Przedmiot aukcji

Pszenica klasy A, B lub C
Żyto klasa B i C
Zdeponowana w Magazynie Autoryzowanym oferującego zboże
Zweryfikowana i zaewidencjonowana w e-RTRS przez ten  Magazyn Autoryzowany

Minimalna oferowana ilość: 250 ton zboża tej samej klasy  (wielokrotność 25 ton)

Aukcja otwarta dla wszystkich potencjalnych kupujących działających na Rynku Rolnym

SYSTEM  AUKCJI



NOTOWANE INSTRUMENTYWNIOSEK
O PRZEPROWADZENIE  
AUKCJI (przez Dom 
Maklerski)

Wiosek składany do Giełdy z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem

Termin aukcji wyznaczany i publikowany przezGiełdę

Możliwość odwołania do 2 dni roboczych przed terminem

Możliwość zmiany limitu ceny najpóźniej 1 godzinę przed
rozpoczęciem aukcji

Główne elementy wniosku:

Proponowany termin aukcji

Rodzaj i klasę oferowanego towaru  

Ilość oferowanego towaru

Limit ceny – minimalnącenę  

sprzedaży netto

Magazyn Autoryzowany sprzedającego  

Kod e-RTRS sprzedającego
Możliwość ujawnienia ceny sprzedaży przez oferenta



ZABEZPIECZENIE ZLECEŃ GIEŁDOWYCH NA AUKCJI

Zabezpieczenie zleceń kupna

Depozyt transakcyjny na pełną wartość brutto zlecenia: ilość x limit ceny + VAT  Wymagany w dniu 
poprzedzającym aukcję

Zabezpieczenie zleceń sprzedaży (oferenta)

Towar zdeponowany w Magazynie Autoryzowanym i zaewidencjonowany w e-RTRS
Wadium w wysokości wyznaczonej przez Izbę Rozliczeniową, wpłacone przez  sprzedającego co
najmniej dwa dni robocze przed aukcją

Zlecenia bez wymaganego pokrycia nie są przyjmowane. Brak wpłaty wadium skutkuje odwołaniem aukcji



Zlecenia kupna przyjmowane przez Giełdę podczas fazy  
przyjmowania zleceń określonej w harmonogramieaukcji

Po zakończeniu fazy brak możliwości złożenia, wycofania  
lub zmiany zlecenia

Zlecenie sprzedaży (oferującego towar) wprowadzoneprzez  
Giełdę po zakończeniu fazy przyjmowaniazleceń

Ukryty arkusz zleceń – uczestnicy nie widzą innych zleceń  
złożonych na aukcję (w tym zleceniasprzedaży)

SKŁADANIE
ZLECEŃ NA
AUKCJĘ

Najważniejsze parametry zlecenia:

Kod instrumentu (przypisanego dodanej aukcji)  

Limit ceny (oferowana cena kupnanetto)

Kod e-RTRS kontrahenta, na rzeczktórego  

zlecenie jest składane

Jedno zlecenie kupna obejmuje 25 t



Realizacja zlecenia kupna oznacza zawarcie transakcji po cenie  transakcyjnej równej limitowi ceny w nim określonemu

Warunek rozstrzygnięcia złożone co najmniej jedno zlecenie kupna  z limitem równym lub wyższym
niż limit ceny sprzedaży

Zasady realizacji zleceń (zawierania transakcji)

Zlecenia realizowane wg priorytetu ceny – od zleceń z najwyższym limitem ceny
Zlecenia z takim samym limitem realizowane wg priorytetu czasu złożenia
Zlecenia realizowane do wyczerpania puli towaru
Zlecenia z limitem niższym niż limit ceny sprzedaży nie są realizowane

ROZSTRZYGNIĘCIE AUKCJI  I REALIZACJA ZLECEŃ



ZLECENIE ŁĄCZNA ILOŚĆTOWARU LIMIT CENY (NETTO)

K1

K2

75 t

200 t

720 zł/t

715 zł/t

K3 100 t 710 zł/t

K4 50 t 700 zł/t

ROZSTRZYGNIĘCIE
AUKCJI I REALIZACJA  
ZLECEŃ –PRZYKŁAD

Zlecenia złożone wtrakcie sesji

Brak realizacji zlecenie kupna K3  

(wyczerpanie puli towaru) orazK4  

(limit ceny niższy niż limit ceny  

sprzedaży)

Łączny wolumen zawartych  

transakcji: 250 t

Częściowa realizacja zlecenia kupna K2  

(175 t ze 200 t) po cenie 715 zł/t

Wyniki aukcji

Pełna realizacja zlecenia kupna K1  

po cenie 720 zł/t

Aukcja sprzedaży 250 tpszenicy  
po minimalnym kursie 710zł/t



ROZLICZENIE ZAWARTYCH TRANSAKCJI

Przeniesienie własności  
towaru

Rozliczenie finansowe Odbiór towaru z Magazynu  
Autoryzowanego

Z momentemaktualizacji stanów  

posiadania towaru na kontach  

uczestników w e-RTRS

W dniu aukcji, zgodnie z zawartymi  

transakcjami

Od momentu wpisu we-RTRS  

nabywca może rozporządzać  

towarem jako właściciel oraz  

odpowiada za koszty  

przechowywania towaru

w Magazynie powyżej 21 dni

Pobranie zapłaty w kwociebrutto  

(ilość towaru x cena transakcyjna

+ VAT) z rachunku kupującego  

w pierwszym dniu roboczympo  

aukcji

Jeśli brak uznanych zastrzeżeń  

nabywcy do rozrachunku wtowarze  

do 18 dnia po aukcji – przekazanie  

zapłaty na rachunek sprzedającego  

oraz zwrot wadium w 21 dniu po  

aukcji

W przeciwnym razie - zwrot zapłaty  

na rachunek kupującego oraz  

przekazanie mu wadium

Na podstawie uzgodnionego

harmonogramu i dokumentu

odbioru z e-RTRS

Magazyn zobowiązany umożliwić  

odbiór towaru najpóźniej do 21-go  

dnia po aukcji



Tylko w przypadku braku prawidłowego rozrachunku w towarze  w zakresie ilości
lub jakości z winy sprzedającego

Pod warunkiem zgłoszenia zastrzeżeń do Giełdy przed upływem  18 dni od aukcji

W przypadku zakwestionowania jakości towaru konieczne załączenie  wyniku badania
z laboratorium magazynowego lub odwoławczego

Po uznaniu zgłoszenia przez Giełdę
Zwrot zapłaty za towar na rachunek kupującego
Przepadek na jego rzecz wadium wpłaconego przez sprzedającego
Zwrotne przeniesienie własności towaru w e-RTRS na sprzedającego

Strony mogą uzgodnić pomiędzy sobą sposób rekompensaty  zaistniałych braków ilościowo-
jakościowych – bez zgłaszania Giełdzie

ODSTĄPIENIE OD  TRANSAKCJI PRZEZ  KUPUJĄCEGO



SYSTEM MAGAZYNÓW
AUTORYZOWANYCH  
(SMA)

GIEŁDOWY RYNEK TOWARÓWROLNO-SPOŻYWCZYCH



SYSTEM MAGAZYNÓW  
AUTORYZOWANYCH

Sieć magazynów organizowana i nadzorowana przez Giełdę na potrzeby  
prowadzenia obrotu towarami rolno-spożywczymi z fizycznądostawą

Złożona z niezależnych od Giełdy magazynów przystosowanych  
do przechowywania zbóż

Dobrowolneuczestnictwo na warunkach określonych przez Giełdę  
w Regulaminie Systemu Magazynów Autoryzowanych

Opcje uczestnictwa:

Uczestnik świadczący usługi przechowywania

–odpłatne udostępnianie powierzchni przechowalniczej na rzecz  

innych uczestników rynku

Uczestnik nieświadczący usług przechowywania

–autoryzacja własnego magazynuna potrzeby wprowadzania wyłącznie  

swojego towaru do obrotu giełdowego w systemie aukcji



PODSTAWOWE OBOWIĄZKI UCZESTNIKA SMA

UCZESTNIK

Weryfikacja jakości towaru wprowadzanego doobrotu giełdowego  
i jego klasyfikacja

Przechowywanie w niepogorszonym stanie zboża będącego  
przedmiotem obrotu giełdowego

Prowadzenie ewidencji w e-RTRS zgodnej z rzeczywistymi stanami  
ilościowo-jakościowymi składowanego zboża

Wykonywanie dyspozycji Giełdy w zakresie fizycznego rozliczenia  
transakcji giełdowych

Magazyn Autoryzowany ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność  
wobec właścicieli przechowywanego towaru za jego ilość i jakość



WARUNKI UCZESTNICTWA W SMA

Z momentemaktualizacji stanów

posiadania towaru na kontach  

uczestników w e-RTRS

Dla Uczestnika świadczącego  
usługi przechowywania

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie  

magazynowania i przechowywania zboża

Udostępnienie na potrzeby obrotu giełdowego  

pojemności co najmniej 5 000 t w każdym  

magazynie

Dla wszystkich  
uczestników SMA

Złożenie Wniosku o uczestnictwo w SMA oraz  

wniesienie wymaganych opłat

Spełnienie warunków uzyskania autoryzacji dla  

co najmniej jednego magazynu zbożowego  

prowadzonego przez wnioskującego

Zobowiązanie się do przestrzeganiaprzepisów  

dotyczących RTRS

Gwarantowanie wywiązania się ze zobowiązań  

wynikających z umowy o członkostwo w SMA



WARUNKI  AUTORYZACJI  
MAGAZYNU

Uzyskanie statusu Uczestnika SMA przez podmiot prowadzący magazyn

Spełnienie wymogów organizacyjno-technicznych

Potwierdzone przez kontrolę autoryzacyjną przeprowadzoną przez JKA na zlecenie Giełdy

lub

Świadectwem autoryzacji magazynu do uczestnictwa w unijnym skupie interwencyjnym

Ubezpieczenia majątkowe obejmujące magazyn i złożony w nim towar

Wyznaczenie w magazynie osób do współpracy z Giełdą w zakresie  
obsługi systemu e-RTRS

Minimum dwie osoby w każdym magazynie Uczestnika świadczącego usługi przechowywania  

Minimum jedna osoba w każdym magazynie Uczestnika nieświadczącego usług przechowywania



NOTOWANE INSTRUMENTY

Wymagane dokumenty:

WNIOSEK O UCZESTNICTWO  
W SMA I AUTORYZACJĘ  
MAGAZYNU

Decyzja Zarządu Giełdy w ciągu

30 dni od złożenia kompletnego

wniosku

Składany bezpośrednio do Giełdy  

zgodnie z opublikowanym  

wzorem

Stanowi ofertę zawarcia umowy  

o uczestnictwo wSMA

Musi obejmowaćco najmniej  

jeden magazyn

Dokumenty identyfikacyjne (odpis z właściwego rejestru, np. KRS, CEIDG, potwierdzenie  

nadania REGON, NIP)

Lista osób wyznaczonych do obsługi e-RTRS w każdym magazynie

Informacje finansowe (roczne sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy,

zaświadczenie  z US o braku zaległości podatkowych)

Dane adresowe i organizacyjno-techniczne magazynów zgłoszonych do autoryzacji  

Kopię polisy ubezpieczeniowej dla magazynów zgłoszonych do autoryzacji

Potwierdzenie wniesienia opłaty autoryzacyjnej od każdego zgłoszonego magazynu

Dodatkowe dokumenty na żądanie Giełdy



W przypadku MA nieświadczącego usług

przechowywania  może być laboratorium

zewnętrzne

Świadczący usługi przechowywania – min.

5 000 t  dedykowane dla obrotu giełdowego

Nieświadczący usług przechowywania –

min. 500 t  powierzchni całkowitej
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Powierzchnia przechowalnicza w MA

Przeprowadzenia kontroli organoleptycznej

zboża,  wg PN-R-74013

Pobierania próbek zbóż do badań

jakościowych,  wg PN-EN ISO 24333

Warunki i urządzenia do:

Laboratorium zapewniające możliwość przeprowadzeniabadań  
jakości przyjmowanego ziarna w wymaganym zakresie

Pomieszczenia magazynowe zapewniające właściwe warunki  
przechowywania ziarna

Wykwalifikowani pracownicy, w tym co najmniej jeden  
rzeczoznawca w zakresie pobierania próbek zbóż  
(certyfikat IJHARS)
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MA świadczący usługi przechowania – 500t

MA nieświadczący usług przechowywania – 250t

Dobowe zdolności przyjęcia i wydania zboża:

Obsługa min. transportu samochodowego

Legalizowana waga najazdowa min. 50 t

Wyposażanie BHP i PPOŻ

Urządzenia do wietrzenia, przemieszczania i czyszczenia  
zboża oraz kontroli prawidłowości przechowywania zboża  
(termometr wgłębny, higrometr, sonda do pobierania prób,  
przyrządy do pobierania prób reprezentatywnych)

W przypadku MA świadczącego usługi przechowywania –
system jakości i bezpieczeństwa żywności(HACCP, GMP lub  
równoważny)



ZAWIESZENIE I UCHYLENIE  
UCZESTNICTWA WSMA
Zawieszenie uczestnictwa w SMA decyzją Giełdy w przypadku:

Nieregulowania zobowiązań wobec Giełdy  Naruszania 

porządku giełdowego lub przepisówRTRS

Stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa obrotu naRTRS

Uchylenie statusu Uczestnika SMA przez Giełdę w przypadku  
rażącego naruszenia porządku giełdowego lub przepisów RTRS

Na wniosek Uczestnika:

Czasowe (do 6 m-cy) zawieszenie uczestnictwa w SMA lub autoryzacji magazynu  Czasowe 

obniżenie powierzchni dedykowanej doobrotu giełdowego

Możliwość odstąpienia od uczestnictwa:  W 

dowolnym momencie

Pod warunkiem uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Giełdy  i 

uczestników obrotu



PRZYJĘCIE ZBOŻA  DO MAGAZYNU  AUTORYZOWANEGO
ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI  PRZECHOWYWANIA

Magazyn Autoryzowany przyjmuje wyłącznie zboże

Wolne od wad prawnych

Spełniające wymagania jakościowe określone przez Giełdę  

Zweryfikowane poprzez kontrolę jakościową w Magazynie

Na podstawie uzgodnionego harmonogramu przez właściciela z MA

W ramach zadeklarowanej powierzchni do obrotu giełdowego

Dokumentowane dowodem ustalenia wagi i klasy wystawianym przez MA  

Ewidencjonowane przez MA w e-RTRS w dniu przyjęcia

Jednoznaczne z zawarciem umowy składowania na warunkach zgodnych  z Regulaminem SMA



WYDANIE ZBOŻA Z MAGAZYNU AUTORYZOWANEGO

Tylko właścicielowi wskazanemu we-RTRS

Na podstawie uzgodnionego z odpowiednim wyprzedzeniem harmonogramu

Po przedstawieniu ważnego dokumentu odbioru z e-RTRS

Na żądanie odbierającego poprzedzone badaniem jakości ziarna

Może być wydanie na zewnątrz lub poprzez przemieszczenie wewnętrzne

Ewidencjonowane przez MA w e-RTRS w dniu wydania

Każde wydanie dokumentowane dowodem ustalenia wagi i klasy  
wystawianym przez MA

MAGAZYN  
AUTORYZOWANY

zobowiązany jest  
umożliwić właścicielowi 
odbiór zboża do 21dni  

od dnia zawarcia  
transakcji



NOTOWANE INSTRUMENTYPOBIERANIE PRÓBEK  
ZIARNA W MAGAZYNIE  
AUTORYZOWANYM

Sporządzana reprezentatywna  

próbka laboratoryjna dzielona na:

Próbkę dla laboratorium  

magazynowego

Próbkę dla właściciela

Próbkę odwoławczą

Ewentualnie dodatkową próbkę  

w celu oznaczenia zawartości  

substancji niepożądanych

Próbki ziarna pobierane z każdej partii dostawy zboża przez naczonego  
do obrotu giełdowego

Analogiczne próbki pobierane i sporządzane przy odbiorze towaru  
na wniosek właściciela

Przez certyfikowanego rzeczoznawcę

Zgodnie z aktualną wersją normy PN-ENISO24333

Przed wydaniem danej partii zboża  

lub

Podczas załadunku



KONTROLA JAKOŚCI ZIARNA W MAGAZYNIE AUTORYZOWANYM

Zakres kontroli Kontrola organoleptyczna,  
wg aktualnej wersji normy  

PN-R-74013

Laboratoryjne badanie  
jakości ziarna, wgaktualnej  

wersji danej normy

Przyjęcie zboża – kontrola  

organoleptyczna oraz laboratoryjne  

badanie jakości ziarna

Ogólny stan i jednolitość partii  

dostawy

Wilgotność ziarna

(wg PN-EN ISO712)

Zanieczyszczenia

(wg PN-EN 15587)

Gęstość ziarna w stanie zsypnym

(wg PN-EN ISO 7971-3)

Zapachi barwa ziarna

Obecność szkodników

i pozostałości po szkodnikach

Widoczne oznaki chorób

grzybowych Zawartość białka (Nx5,7)

(wg PN-EN ISO 20483)
Orientacyjna wilgotność i czystość

Liczba opadania

(wg PN-EN ISO 3093)

Wydanie zboża –laboratoryjne  

badanie jakości ziarna



BADANIA  ODWOŁAWCZE

Prowadzone w sytuacjach spornych

Przy przyjęciu zboża do MA Przy wydaniu zboża z MA

Na wniosek właściciela zboża lub Magazynu

Wykonywane przez Laboratorium odwoławcze napodstawie  
próbek odwoławczych

Koszt pokrywa strona, dla której wynik jest niekorzystny  

Wynik badania odwoławczego jest ostateczny i rozstrzygający  

Laboratoria odwoławcze

Profesjonalne laboratoria zaakceptowane przez Giełdę  

Wyposażone w specjalistyczny sprzęt i aparaturę analityczną  

Dysponujące wykwalifikowaną kadrą

Posiadające akredytację międzynarodowej organizacji branżowej (np. GAFTA, ICC, CCFRA)  

w zakresie badania jakości zbóż



KOSZTY DZIAŁANIA
NA RTRS

GIEŁDOWY RYNEK TOWARÓWROLNO-SPOŻYWCZYCH



PRZYKŁAD 1/3KOSZTY  
TRANSAKCYJNE  
(ZBOŻA)

Na koszt transakcyjny  
składa się:

opłata transakcyjna Giełdy

opłata rozliczeniowa Izby  

prowizja maklerska

w aukcji dodatkowo opłata  

za wniosek od sprzedającego



NOTOWANE INSTRUMENTYJAK ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM  
SYSTEMU MAGAZYNÓW  
AUTORYZOWANYCH?

Opcje uczestnictwa w SMA  

obejmują odpłatne świadczenie  

usług przechowywania na rzecz  

uczestników obrotu lub  

autoryzację magazynu  

wyłącznie na własne potrzeb

Zapoznaj się z warunkami uczestnictwa w SMA

Określa je Regulamin Uczestnictwa w Systemie Magazynów Autoryzowanych

Wybierz opcję uczestnictwa

Jako świadczący usługi przechowania lub nieświadczący usług przechowywania

Złóż wniosek o uczestnictwo w SMA

Bezpośrednio do TGE wraz z wymaganymi załącznikami

Spełnij wymogi uzyskania autoryzacjimagazynu

Potwierdzone pozytywnym wynikiem kontroli autoryzacyjnej

Wskaż osoby do współpracy z Giełdą

Po przeszkoleniu Giełda nada im dostęp do e-RTRS

1

2

3

4

5



NOTOWANE INSTRUMENTYJAK ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM  
OBROTU NA GIEŁDOWYM 
RYNKU ROLNYM

Jeśli nie jesteś Członkiem Giełdy  

możesz przystąpić do RTRS  

wyłącznie za pośrednictwem  

domu maklerskiego – zgodnie

z poniższą ścieżką

Wybierz dom maklerski

Lista domów działających na RTRS publikowana na stronie www.tge.pl

Otwórz rachunek w domu maklerskim

Zawrzyj umowę o prowadzenie rachunku towarów giełdowych i pieniężnego

Uzyskaj kod e-RTRS

Otrzymasz go za pośrednictwem domu maklerskiego

Uzyskaj dostęp do aplikacjie-RTRS

Otrzymasz go razem z kodem – będzie Ci potrzebny do działania na RTRS

Składaj zlecenia i zawieraj transakcje

Za pośrednictwem narzędzi udostępnionych przez Twój dom maklerski

1

2

3

4

5

http://www.tge.pl/


NOTOWANE INSTRUMENTYNOTOWANIA JEDNOLITE
– JAK SPRZEDAĆ ZBOŻE?

W notowaniach jednolitych  

możesz sprzedać wyłącznie  

zboże składowane w wyznaczo-

nych do tego celu Magazynach  

Autoryzowanych

1 Wybierz Magazyn Autoryzowany

Listę dostępnych Magazynów znajdziesz na stronie www.tge.pl

2 Wprowadź zboże doMagazynu Autoryzowanego

Ustal harmonogram dostawy i dostarcz zboże do Magazynu, który oceni jego klasę

3 Złóż zlecenie sprzedażyna sesję

Wskaż właściwy instrument, ilość towaru i limit ceny (netto)

4 Poczekaj na wynik sesji

Po ustaleniu kursu jednolitego następuje realizacja kwalifikujących
się zleceń

5 Otrzymaj zapłatę za sprzedanytowar

Jeśli zlecenie zostało zrealizowane zapłatę otrzymasz automatycznie 
w kwocie brutto

http://www.tge.pl/


NOTOWANE INSTRUMENTYNOTOWANIA JEDNOLITE
– JAK KUPIĆ ZBOŻE?

Lista notowanych  

instrumentów oraz  

harmonogram notowań  

są dostępne na stronie  

www.tge.pl

Wpłać depozyt transakcyjny

Musi on być wniesiony przed sesją i pokrywać wartość brutto zlecenia kupna

Złóżzlecenie kupna na sesję

Wskaż właściwy instrument, ilość towaru i limit ceny (netto)

Poczekaj na wynik sesji

Po ustaleniu kursu jednolitego dowiesz się czy Twoje zlecenie zostało zrealizowane

Oczekuj na rozliczenie transakcji
Jeśli zlecenie zostało zrealizowane towar zostanie zaewidencjonowany naTwoim  

koncie w e-RTS, a kwota zapłaty (brutto) pobrana z rachunku

1

2

3

4

http://www.tge.pl/


NOTOWANIA JEDNOLITE
– JAK ODEBRAĆ KUPIONE  
ZBOŻE?

Za wydanie zboża odpowiada  

Magazyn Autoryzowany,

w którym jest ono składowane

Ustal harmonogram odbioru z Magazynem Autoryzowanym

Magazyn powinien umożliwić Ci odbiór towaru w ciągu 21 dni od transakcji

Pobierz dokument odbioru z e-RTRS
Dokument określający klasę i ilość towaru do odbioru przedstawisz w Magazynie

Udaj się do Magazynu Autoryzowanego po odbiór towaru
Zapewnij środki transportu zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru

Sprawdź odbierany towar
Możesz zażądać badania jakości odbieranego towaru w laboratorium Magazynu

W razie problemów z odbiorem poinformuj Giełdę
Możesz to zrobić bezpośrednio przez aplikację e-RTRS

1

2

3

4

5



NOTOWANE INSTRUMENTYAUKCJA
– JAK SPRZEDAĆ ZBOŻE?

Oferentem zboża na aukcji  

może być wyłącznie uczestnik  

SMA nieświadczący usług  

przechowywania posiadający  

własny Magazyn Autoryzowany

Zweryfikuj towar który wystawisz naaukcji
Zweryfikuj ilość i jakość oferowanego towaru i wprowadź go do e-RTRS

Złóż wniosek o aukcję
Wskaż ilość (min 250t) i klasę towaru, min. cenę sprzedaży i proponowany termin aukcji

Wpłać wadium zabezpieczające aukcję
W wysokości i terminie wyznaczonych przez Izbę Rozliczeniową

Poczekaj na rozstrzygnięcie aukcji
Giełda przeprowadzi aukcję w wyznaczonym i opublikowanymterminie

Otrzymaj zapłatę za sprzedanytowar
Jeśli towar zostanie sprzedany zapłatę otrzymasz po 21 dniach pod warunkiem,  

że udostępnisz towar kupującym zgodnie z zawartymi transakcjami

1
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3

4
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NOTOWANE INSTRUMENTYAUKCJA
– JAK KUPIĆ ZBOŻE?

Informacje o planowanych  

aukcjach są publikowane

na stronie TGE oraz waplikacji  

e-RTRS

Wpłać depozyt transakcyjny
Musi on być wniesiony przed aukcją i pokrywać wartość brutto zlecenia kupna

Złóż zlecenie kupnana auckję
Jedno zlecenie obejmuje 25 t i musi określać oferowaną cenę kupna (netto)

Poczekaj na rozstrzygnięcie aukcji
Po rozstrzygnięciu aukcji dowiesz się czy Twoje zlecenie zostało zrealizowane

Oczekuj na rozliczenie transakcji
Jeśli zlecenie zostało zrealizowane towar zostanie zaewidencjonowany naTwoim  

koncie w e-RTS, a kwota zapłaty (brutto) pobrana z rachunku

1

2

3
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NOTOWANE INSTRUMENTYAUKCJA
– JAK ODEBRAĆ KUPIONE  
ZBOŻE?

Za wydanie zboża odpowiada  

Magazyn Autoryzowany  

oferenta towaru

Ustal harmonogram odbioru z Magazynem Autoryzowanym
Magazyn powinien umożliwić Ci odbiór towaru w ciągu 21 dni od transakcji

Pobierz dokument odbioru z e-RTRS
Dokument określający klasę i ilość towaru do odbioru przedstawisz w Magazynie

Udaj się do Magazynu Autoryzowanego po odbiór towaru
Zapewnij środki transportu zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru

Sprawdź odbierany towar
Możesz zażądać badania jakości odbieranego towaru w laboratorium Magazynu

W razie problemów z odbiorem zgłoś zastrzeżenia do Giełdy
Możesz to zrobić w ciągu 18 dni. Jeśli sprzedający nie wywiąże się. Jeśli sprzedający nie  

wywiąże się z warunków transakcji będziesz mógł od niej odstąpić

1

2

3

4
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GDZIE UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI?

Towarowa Giełda Energii www.tge.pl/rtrs

Domy maklerskie obsługujące RTRS

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – www.bossa.pl

Noble Securities S.A. – www.noblesecurities.pl

PGE Dom Maklerski S.A. – www.dmpge.pl

http://www.tge.pl/rtrs
http://www.bossa.pl/
http://www.noblesecurities.pl/
http://www.dmpge.pl/


ę

Niniejsza prezentacja ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi porady prawnej  

lub finansowej ani oferty zawarcia jakiejkolwiek transakcji bądź umowy. Podstawowym  

źródłem informacji o instrumentach i zasadach obrotu na Rynku Towarów

Rolno-Spożywczych oraz członkostwa na Rynku Towarów Giełdowych TGE S.A., w  

Giełdowej Izbie Rozrachunkowej oraz Systemie Magazynów Autoryzowanych są regulacje  

dostępne na stronach internetowych TGE S.A. oraz IRGiT S.A. TGE S.A., IRGiT S.A. ani GPW

S.A. nie udziela żadnej gwarancji ani rękojmi odnośnie niniejszego materiału i nie ponosi

odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji

w nim zawartych

Zastrzeżenie
prawne

KONTAKT

Giełda PapierówWartościowych  
w Warszawie S.A.

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa

tel. (48) 22 628 32 32
fax. (48) 22 628 17 54
gpw@gpw.pl

www.gpw.pl

Towarowa Giełda Energii S.A.

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa

tel. (48) 22 341 99 12
fax. (48) 22 341 99 10
tge@tge.pl

www.tge.pl

Biuro Rynku Rolnego  TGE S.A.

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa

Autryzacja magazynów
Andrzej Staręga 
tel. (48) 22 341 99 01
Tel. (48)  725 220 372
rtrs@tge.pl

mailto:gpw@gpw.pl
http://www.gpw.pl/
mailto:tge@tge.pl
http://www.tge.pl/

