
 

Uchwała Nr 227/80/12/2020 

Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. 

z dnia 30 grudnia 2020 roku  

w sprawie obniżenia opłat 

Zarząd Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 56 

ust. 3 Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy) oraz mając na celu 

poprawę płynności i utrzymanie bezpieczeństwa rozliczeń, postanawia, iż Członkowie Izby 

są uprawnieni do udziału w obniżce opłat w programie poprawy płynności „Maker-Taker” 

w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 

§ 1 

1. Zarząd Spółki postanawia obniżyć opłatę, określoną w pkt. 5.1. sekcji II „Tabeli opłat” 

Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy) do 25% obowiązującej 

opłaty, wyłącznie dla transakcji zawartych w systemie notowań ciągłych oraz 

oznaczonych w systemie rozliczeniowym X-Stream Clearing jako „O”, z zastrzeżeniem 

postanowień § 2. 

2. Oznaczenie transakcji jako „O” nadawane jest w systemie X-Stream automatycznie  

na podstawie kolejności składania zleceń giełdowych w systemie X-Stream Trading. 

Transakcja Członka Izby będącego tą stroną danej transakcji, który złożył zlecenie 

wcześniej niż Członek Izby będący drugą stroną tej samej transakcji, zostaje oznaczona 

jako „O” (strona Maker). Transakcja drugiej strony zostaje oznaczona jako „A” (strona 

Taker). Czas składania zleceń określany jest zgodnie z odpowiednimi Warunkami obrotu 

określonymi przez Towarową Giełdę Energii S.A. 

§ 2 

1. Obniżenie opłaty, o której mowa w § 1 dotyczy wyłącznie instrumentów objętych 

programem poprawy płynności, określonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. w 

Regulaminie „Maker-Taker”.  

2. Obniżenie opłaty, o której mowa w § 1 dotyczy wyłącznie transakcji zawartych przez 

Członków Izby w ramach działalności prowadzonej na rachunek własny. 

3. Obniżenie opłaty, o której mowa w § 1 nie dotyczy transakcji zawartych przez Członków 

Izby będących animatorami rynku w zakresie tych instrumentów, dla których w danym 

okresie rozliczeniowym obowiązek animatora rynku został wypełniony, w dniach jego 

wypełniania. 



§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i obowiązuje do dnia  

30 czerwca 2021 r. 

 

 

 

__________________   _________________ 

Andrzej Kalinowski Łukasz Goliszewski 

  Prezes Zarządu  Wiceprezes Zarządu 

 


