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Definicje.  

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

Zarząd Giełdy do działania na RTRS, 

2) dzień dostawy zboża do MA – dzień, w którym przyjęto, udokumentowano  

i zaewidencjonowano przyjęcie do MA zboża przeznaczonego do sprzedaży na giełdzie, 

3) dzień wydania zboża z MA – dzień, w którym wydano, udokumentowano  

i zaewidencjonowano odbiór zboża z MA,   

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

ewidencji towarów będących przedmiotem obrotu na RTRS oraz do prowadzenia 

komunikacji z Giełdą, 

5) Giełda, TGE – Towarowa Giełda Energii S.A. z siedzibą w Warszawie, 

6) Jednostka Kontrolno – Autoryzacyjna  (JKA) – podmiot upoważniony przez Giełdę do 

przeprowadzania kontroli autoryzacyjnej magazynów zbożowych (poprzedzającej 

nadanie statusu Magazynu Autoryzowanego) oraz okresowej kontroli autoryzacyjnej 

Magazynów Autoryzowanych, 

7) kontrola autoryzacyjna, okresowa kontrola autoryzacyjna - kontrola fizyczna 

magazynu zbożowego ubiegającego się o nadanie autoryzacji w SMA oraz kontrola 

spełniania wymogów w trakcie okresu autoryzacji, przeprowadzana przez Jednostkę 

Kontrolno-Autoryzacyjną, 

8) Laboratorium przy autoryzowanym magazynie (LAM) – laboratorium odpowiedzialne  

za badanie jakości przyjmowanego do MA ziarna zboża, 

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

odpowiedzialne za odwoławcze badanie jakości ziarna zboża będącego przedmiotem 

obrotu na giełdzie w tym za badanie zawartości substancji niepożądanych w ziarnie, 

10) magazyn zbożowy– wyodrębniona jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa 

przechowalniczego posiadająca niezbędną, profesjonalną infrastrukturę techniczną do 

przyjmowania, przechowywania i wydawania ziarna zbóż, 

11) Magazyn Autoryzowany (MA) – magazyn zbożowy, który uzyskał autoryzację do 

przyjmowania, przechowywania i wydawania ziarna zbóż wprowadzanych do obrotu 

na giełdzie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, 

12) Przedsiębiorstwo przechowalnicze – podmiot posiadający tytuł prawny do 

dysponowania magazynem zbożowym, w tym  podmiot prowadzący działalność  

obejmującą magazynowanie i przechowywanie zboża albo podmiot przechowujący 

własne zboże, 
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13) Regulamin – niniejszy Regulamin Uczestnictwa w Systemie Magazynów 

Autoryzowanych dotyczący zbóż na Rynku Towarów Rolno-Spożywczych, 

14) Regulamin Rynku Towarów Rolno – Spożywczych, Regulamin RTRS  – regulamin  

opisujący zasady obrotu i rozliczeń dla zbóż na Rynku Towarów Rolno – Spożywczych, 

określany przez Giełdę, 

15) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE. 

16) RTRS; Rynek Towarów Rolno-Spożywczych; - wyodrębniony rynek w ramach Rynku 

Towarów Giełdowych prowadzony przez Towarową Giełdę Energii S.A., na którym 

dokonywany jest obrót towarami rolno-spożywczymi, 

17) transakcja – umowa sprzedaży określonego rodzaju zboża zawarta na RTRS, 

18) Uczestnik Systemu Magazynów Autoryzowanych, Uczestnik SMA – przedsiębiorstwo 

przechowalnicze dopuszczone do uczestnictwa w Systemie Magazynów 

Autoryzowanych oraz:  

a) świadczące usługi przechowywania zbóż uczestnikom RTRS zwany „Uczestnikiem 

SMA świadczącym usługi przechowywania” lub, 

b) przechowujące własne zboże przeznaczone m.in. do sprzedaży na giełdzie zwany 

„Uczestnikiem SMA nieświadczącym usługi przechowywania”,   

19) Właściciel  - właściciel zboża będącego przedmiotem obrotu na giełdzie, uprawniony 

do złożenia zboża w Magazynie Autoryzowanym, zlecenia Członkowi Giełdy transakcji 

sprzedaży zboża na RTRS, odbioru z Magazynu Autoryzowanego,  

20) zboże – zboże określonego gatunku, zebrane w krajach Unii Europejskiej, stanowiące 

towar giełdowy, spełniające wymagania jakościowe określone przez Giełdę, 
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Rozdział 1. Postanowienia Ogólne. 

 

 

§ 1  

Niniejszy Regulamin określa wymagania organizacyjno-techniczne oraz zasady 

uczestnictwa w Systemie Magazynów Autoryzowanych zbóż (SMA) na RTRS, 

prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. 

 

§ 2  

Warunkiem wprowadzenia zboża do obrotu na Giełdzie jest jego złożenie w Magazynie 

Autoryzowanym uczestniczącym w Systemie Magazynów Autoryzowanych zbóż RTRS. 

 

§ 3   

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio 

postanowienia Regulaminu RTRS .   

 

 

Rozdział 2. Uczestnictwo w Systemie Magazynów Autoryzowanych  

 

§ 4  

1. Uczestnikami Systemu Magazynów Autoryzowanych mogą być wyłącznie podmioty, 

które zawarły z Giełdą umowę o uczestnictwo w SMA.  

2. Zarząd Giełdy dopuszcza Wnioskodawcę do uczestnictwa w Systemie Magazynów 

Autoryzowanych, jeżeli: 

a) działalność gospodarcza Wnioskodawcy ubiegającego się o status Uczestnika 

SMA świadczącego usługi przechowywania obejmuje magazynowanie 

i przechowywanie zboża, 

b) Wnioskodawca ubiegający się o status Uczestnika SMA świadczącego usługi 

przechowywania zobowiązuje się na potrzeby RTRS udostępnić w każdym 

Magazynie Autoryzowanym pojemność przechowalniczą co najmniej na poziomie 

wymaganym przez Giełdę, 

c) Wnioskodawca spełnia warunki uzyskania autoryzacji dla co najmniej jednego 

magazynu, na zasadach określonych w § 7, 

d) Wnioskodawca zobowiąże się do przestrzegania przepisów obowiązujących na 

giełdzie dotyczących  RTRS, 
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e) w ocenie Zarządu Giełdy Wnioskodawca gwarantuje wywiązanie się ze wszelkich 

zobowiązań wynikających z zawarcia umowy o świadczenie usług przechowania 

na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.  

3. Złożenie wniosku o uczestnictwo w SMA,  o którym mowa ust. 5 poniżej, traktowane 

jest jako złożenie oferty zawarcia umowy o uczestnictwo w SMA. Wnioskodawca 

składający wniosek o nadanie statusu Uczestnika SMA wnioskuje jednocześnie  

o autoryzację magazynu zbożowego/ magazynów zbożowych i wyraża gotowość do 

poddania się kontroli autoryzacyjnej przez JKA. 

4. Zawarcie umowy o uczestnictwo w SMA następuje z momentem podjęcia przez Zarząd 

Giełdy uchwały o nadaniu statusu Uczestnika SMA.  

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

umowy o uczestnictwo w SMA i autoryzację magazynu zbożowego oraz dokumenty i 

informacje jakie Wnioskodawca powinien przedstawić wraz z wnioskiem.  

6. Zarząd Giełdy podejmuje decyzję o nadaniu statusu Uczestnika SMA biorąc pod uwagę 

dane zawarte we wniosku. 

7. Zarząd Giełdy podejmuje decyzję o nadaniu statusu Uczestnika SMA w terminie 30 

dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, zgodnie z warunkami, o których mowa 

w ust. 5. 

 

§ 5  

Zarząd Giełdy podejmuje uchwałę o odmowie przyznania statusu Uczestnika SMA, jeżeli 

Wnioskodawca nie spełnia wymogów formalnych lub, jeżeli w ocenie Zarządu Giełdy, nie 

daje rękojmi należytego wykonywania obowiązków Uczestnika SMA. 

 

§ 6  

1. Wnioskodawca składający wniosek o zawarcie umowy o uczestnictwo w SMA, jak 

również Uczestnik SMA, zobowiązani są niezwłocznie informować Giełdę o wszelkich 

zmianach danych zawartych we wniosku o nadanie statusu Uczestnika SMA lub 

autoryzację magazynu zbożowego. 

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu, Zarząd Giełdy ma prawo w każdym czasie 

żądać od Wnioskodawcy oraz Uczestnika SMA dodatkowych informacji, 

wykraczających poza zakres objęty wnioskiem, o którym mowa w § 4 ust.5. z 

wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę państwową lub tajemnicę 

przedsiębiorstwa.  

 

§ 7  

1. Zarząd Giełdy nadaje magazynowi zbożowemu status Magazynu Autoryzowanego 

jeżeli:  
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a) Wnioskodawca został dopuszczony do udziału w SMA z zastrzeżeniem § 4 ust.3. 

b) magazyn zbożowy spełnia wymogi organizacyjno-techniczne, określone  

w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, 

c) Uczestnik SMA posiada odpowiednie ubezpieczenie majątkowe obejmujące 

magazyn zbożowy, którego dotyczy autoryzacja oraz towary przeznaczone do 

obrotu na RTRS, 

d) Uczestnik SMA upoważni do współpracy z Giełdą w zakresie praktycznej obsługi  

e-RTRS w każdym magazynie co najmniej: 2 (dwie) osoby w przypadku 

Uczestnika SMA świadczącego usługi przechowywania i 1 (jedną) osobę, w 

przypadku Uczestnika SMA nieświadczącego usług przechowywania.  

2. Autoryzacja magazynu zbożowego Uczestnika SMA następuje z momentem podjęcia 

przez Zarząd Giełdy uchwały o autoryzacji magazynu zbożowego.  

3. Zarząd Giełdy podejmuje decyzję o autoryzacji magazynu zbożowego, biorąc pod 

uwagę dane zawarte we wniosku o autoryzację. 

4. W przypadku magazynu zbożowego posiadającego świadectwo autoryzacji 

uprawniające do uczestnictwa w interwencji publicznej w ramach Wspólnej Polityki 

Rolnej Unii Europejskiej Zarząd Giełdy może odstąpić od przeprowadzenia kontroli 

autoryzacyjnej tego magazynu oraz zwolnić Wnioskodawcę z obowiązku wniesienia 

opłaty od wniosku o zawarcie umowy o uczestnictwo w systemie Magazynów 

Autoryzowanych i autoryzację danego magazynu zbożowego. 

5. Zarząd Giełdy podejmuje decyzję o autoryzacji magazynu w terminie 30 dni od dnia 

złożenia kompletnego wniosku o autoryzację magazynu, o którym mowa w § 4 ust. 

5. 

 

§ 8  

Zarząd Giełdy podejmuje uchwałę o odmowie autoryzacji danego magazynu zbożowego, 

jeżeli zgłoszony we wniosku magazyn zbożowy nie spełnia wymogów, o których mowa 

w § 7 lub w ocenie Zarządu Giełdy Wnioskodawca nie daje rękojmi należytego 

wykonywania obowiązków Magazynu Autoryzowanego. 

 

§ 9  

Zarząd Giełdy może zażądać od Uczestnika SMA dostarczenia dodatkowych dokumentów 

wykraczających poza zakres objęty wnioskiem, o którym mowa w § 4 ust.5, w tym  

w szczególności gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania obowiązków 

wynikających z postanowień niniejszego Regulaminu. 
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Rozdział 3. Zawieszenie uczestnictwa w SMA,  uchylenie uchwały o nadaniu 

statusu Uczestnika SMA, uchylenie uchwały o nadanie autoryzacji 

magazynu zbożowego 

 

§ 10  

1. Zarząd Giełdy może zawiesić uczestnictwo w SMA lub zawiesić autoryzację 

poszczególnych Magazynów Autoryzowanych danego Uczestnika SMA na czas 

określony, jeżeli stwierdzi, że Uczestnik SMA:  

a) nie reguluje w terminie zobowiązań do których jest zobowiązany zgodnie 

z postanowieniami Regulaminu, lub 

b) narusza porządek giełdowy lub przepisy obowiązujące na giełdzie w odniesieniu 

do RTRS, lub  

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

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

SMA 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 Uczestnika SMA wezwania od Zarządu Giełdy, chyba że działanie Uczestnika 

SMA stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu na RTRS, które powinno być 

usunięte bezzwłocznie.  

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

podjąć decyzję o zawieszeniu uczestnictwa w SMA lub zawiesić autoryzację 

poszczególnych Magazynów Autoryzowanych. Zawieszenie uczestnictwa w SMA jest 

jednoznaczne z zawieszeniem autoryzacji wszystkich Magazynów Autoryzowanych 

danego Uczestnika SMA. 

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

że dalsze działanie Uczestnika SMA może spowodować poważną szkodę dla 

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

6. Zarząd Giełdy zawiadamia Uczestnika SMA o podjęciu decyzji o zawieszeniu jego 

uczestnictwa w SMA lub zawieszeniu autoryzacji magazynu podając przyczyny jej 

podjęcia oraz wyznacza termin, w jakim Uczestnik SMA zobowiązany jest usunąć 

przyczyny zawieszenia. 

7. Zarząd Giełdy na uzasadniony wniosek Uczestnika SMA może zawiesić jego 

uczestnictwo w SMA lub zawiesić autoryzację poszczególnych Magazynów 

Autoryzowanych na czas określony, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy. 

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

Zarząd Giełdy określi inny termin.  

9. W okresie zawieszenia autoryzacji danego magazynu, Uczestnik SMA: 
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a) nie może przyjmować do tego magazynu zboża celem wprowadzenia do obrotu na 

RTRS, 

b) wykonuje dyspozycje Giełdy w zakresie tego magazynu, dotyczące ewidencji 

i wydawania zboża zakupionego na Giełdzie. 

 

§ 11  

1. Uczestnik SMA ma prawo złożyć odwołanie od decyzji Zarządu Giełdy o zawieszeniu 

w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia, o którym mowa w § 10 ust. 

6. 

2. Złożenie odwołania, o którym mowa w ust. 1, nie wstrzymuje wykonania decyzji 

Zarządu Giełdy o zawieszeniu uczestnictwa w SMA lub zawieszeniu autoryzacji 

poszczególnych magazynów. 

3. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1 powinno być rozpatrzone przez Zarząd 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.  

 

 

 

§ 12  

1. Zarząd Giełdy uchyla uchwałę o nadaniu statusu Uczestnika SMA w przypadku, gdy 

Uczestnik SMA: 

a) rażąco narusza porządek giełdowy lub postanowienia przepisów obowiązujących 

na giełdzie, w tym postanowień niniejszego Regulaminu, 

b) przestał spełniać wymagania przewidziane dla uzyskania statusu Uczestnika SMA, 

lub  

c) w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 2, nie usunął przyczyn zawieszenia. 

2. Zarząd Giełdy uchyla uchwałę o nadaniu autoryzacji magazynu: 

a) gdy magazyn nie spełnia wymogów organizacyjno-technicznych określonych przez  

Giełdę co potwierdzają wyniki okresowej kontroli autoryzacyjnej, 

b) po bezskutecznym wezwaniu do naprawy uchybień z powodu naruszania przez 

Uczestnika SMA postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. Zarząd Giełdy zawiadamia niezwłocznie Uczestnika SMA o uchyleniu uchwały o 

nadaniu statusu Uczestnika SMA lub uchyleniu uchwały o nadanie autoryzacji 

magazynu.  

4. Uczestnik SMA może złożyć odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 3 do Zarządu 

Giełdy, w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia. Zarząd Giełdy podejmuje 

decyzję w tej sprawie w terminie miesiąca od złożenia odwołania. 
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5. Złożenie odwołania, o którym mowa w ust. 4, nie wstrzymuje wykonania decyzji 

Zarządu Giełdy o uchyleniu uchwały o nadaniu statusu Uczestnika SMA lub uchyleniu 

uchwały o nadaniu autoryzacji magazynu. 

6. Uchylając decyzje, o których mowa w ust. 1 lub 2, Zarząd Giełdy wskazuje termin 

rozpoczęcia działalności przez Uczestnika SMA. 

 

§ 13  

1. Uczestnik SMA ma prawo do złożenia oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w SMA  

lub o wycofaniu Magazynu Autoryzowanego z SMA w każdym czasie, bez konieczności 

jego uzasadnienia. Złożenie oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w SMA jest 

równoznaczne ze złożeniem wniosku o uchylenie autoryzacji wszystkim Magazynom 

Autoryzowanym danego Uczestnika SMA. 

2. Uczestnictwo w SMA ustaje w terminie wskazanym w uchwale Zarządu Giełdy w 

sprawie uchylenia statusu Uczestnika  SMA, jednak nie wcześniej niż po wypełnieniu 

przez danego Uczestnika SMA zobowiązań, o których mowa w ust. 4.  

3. Wycofanie danego Magazynu Autoryzowanego z uczestnictwa w SMA jest skuteczne 

od dnia wskazanego w uchwale Zarządu Giełdy. 

4. Złożenie przez Uczestnika SMA oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 nie zwalnia go 

z obowiązku wypełnienia wszelkich jego zobowiązań wynikających z niniejszego 

Regulaminu, w szczególności wniesienia opłat, do uiszczenia których jest 

zobowiązany. 

5. Od momentu złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 Uczestnik SMA nie może 

przyjmować do magazynu, którego to oświadczenie dotyczy zboża z przeznaczeniem 

do obrotu na RTRS. 

 

 

Rozdział 4.   Magazyny Autoryzowane 

 

§ 14  

Giełda publikuje na swojej publicznej stronie internetowej wykaz Magazynów 

Autoryzowanych, zawierający w szczególności: 

a) nazwę i adres oraz dane kontaktowe Uczestnika SMA, 

b) adresy oraz dane kontaktowe Magazynów Autoryzowanych, za pośrednictwem 

których można uzgodnić szczegóły dostawy i odbioru towaru, 

c) określoną w tonach pojemność przechowalniczą dla danego rodzaju zboża, 

d) dobowe zdolności przyjęcia i wyładunku, 

e) rodzaj transportu obsługiwany przez dany magazyn 
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Rozdział 5. Jednostki Kontrolno-Autoryzacyjne 

 

§ 15  

1. Zarząd Giełdy wskazuje podmioty pełniące funkcje Jednostek Kontrolno-

Autoryzacyjnych.  

2. Podmiot pełniący funkcję JKA jest upoważniony do przeprowadzania kontroli 

autoryzacyjnych magazynów zgłoszonych przez Uczestnika SMA oraz okresowych 

kontroli autoryzacyjnych Magazynów Autoryzowanych. 

3. Podmiot pełniący funkcję JKA powinien: 

a) prowadzić działalność kontrolną na obszarze całego kraju, 

b) dysponować odpowiednio przeszkoloną kadrą oraz zasobami technicznymi  

i organizacyjnymi w celu sprawnego i terminowego przeprowadzenia kontroli, 

c) przeprowadzać kontrole w sposób profesjonalny z zachowaniem standardów 

zawodowej staranności, 

4. Realizacja funkcji JKA wymaga uprzedniego zawarcia odrębnej umowy pomiędzy 

Giełdą a JKA. 

5. Wykaz podmiotów pełniących funkcje JKA udostępniany jest na stronie internetowej 

Giełdy. 

 

§ 16  

1. Giełda może zlecić JKA bezpośredni nadzór w Magazynach Autoryzowanych nad 

dostawami, przechowywaniem i odbiorem zboża będącego przedmiotem obrotu na 

giełdzie obejmujący w szczególności: 

a) pobieranie próbek ziarna i sporządzanie próbek laboratoryjnych, 

b) przeprowadzenie w LAM analizy jakościowej, 

c) ważenie zboża, 

d) prawidłowość wypełnienia dokumentów dostawy i wydania zboża, 

e) prawidłowość prowadzenia ewidencji dla przyjętego i wydanego zboża. 

2. Uczestnik SMA zobowiązany jest umożliwić pracownikom JKA, działającej na zlecenie 

Giełdy prowadzenie wszelkich czynności związanych z kontrolą Magazynów 

Autoryzowanych, w tym związanych z nadzorem nad przyjęciem, badaniem 

laboratoryjnym, przechowywaniem i wydaniem zboża będącego przedmiotem obrotu 

na giełdzie. 
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Rozdział 6. Obowiązki Uczestników Systemu Magazynów Autoryzowanych  

 

§ 17  

1. Uczestnik SMA świadczący usługi przechowywania zobowiązuje się świadczyć usługi 

przyjęcia, przechowywania i wydania zboża będącego przedmiotem obrotu na 

giełdzie, zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 2 do niniejszego 

Regulaminu. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie przyjęcia, 

przechowywania i wydania zboża będącego przedmiotem obrotu na giełdzie 

dopuszcza się stosowanie regulacji własnych Magazynu Autoryzowanego o ile nie 

stoją w sprzeczności z niniejszym  Regulaminem oraz  powszechnie stosowanymi 

standardami i praktykami w tym zakresie. 

3. Warunki świadczenia usług, o których mowa w ust. 1, w tym wysokość opłat 

stosowanych za świadczenie usług przechowywania zboża w Magazynach 

Autoryzowanych, Uczestnik SMA publikuje na swojej stronie internetowej oraz 

udostępnia w widocznym miejscu w magazynie. 

 

 

§ 18  

1. Uczestnik SMA zobowiązany jest w szczególności do: 

1) przestrzegania wymogów organizacyjno-technicznych określonych w Załączniku 

nr. 1 do niniejszego Regulaminu, 

2) przyjmowania do Magazynu Autoryzowanego wyłącznie zboża spełniającego 

wymagania jakościowe określone przez Giełdę, 

3) przechowywania zboża będącego przedmiotem obrotu na giełdzie, 

zaewidencjonowanego w e-RTRS, w stanie niepogorszonym w stosunku do 

jakości zboża przyjętego do Magazynu Autoryzowanego. W tym celu Uczestnik 

SMA przeprowadza wszelkie niezbędne zabiegi konserwacyjne i pielęgnacyjne, 

4) umożliwienia Właścicielowi odbioru zakupionego na RTRS zboża w terminie od 

drugiego dnia roboczego, ale nie później niż do 21 dnia od dnia zawarcia 

transakcji, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 5 oraz uwzględnieniem 

okoliczności, o których mowa w § 21 ust.4. 

5) prowadzenia w e-RTRS ewidencji ilościowo-jakościowej przyjmowanego i 

wydawanego zboża będącego przedmiotem obrotu na giełdzie,  , 

6) prowadzenia swojej działalności w ramach SMA, zgodnie z regulacjami 

obowiązującymi dla przechowywanych zbóż oraz zgodnie z obowiązującymi 

regulacjami Giełdy odnoszącymi się do Rynku Towarów Rolno-Spożywczych. 
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2. Uczestnik SMA świadczący usługi przechowywania jest ponadto zobowiązany do 

utrzymywania w ciągłej gotowości użytkowej wymaganej przez Giełdę minimalnej 

pojemności Magazynu Autoryzowanego oraz wszystkich urządzeń niezbędnych do 

przyjęcia, właściwego przechowywania i wydania zboża. 

3. W przypadku braku zainteresowania przechowywaniem zboża w Magazynie 

Autoryzowanym z przeznaczeniem do obrotu na giełdzie, Zarząd Giełdy, na 

uzasadniony wniosek Uczestnika SMA świadczącego usługi przechowywania wyraża w 

terminie 7 dni zgodę na okresowe utrzymywanie w gotowości użytkowej mniejszej 

pojemności przechowalniczej Magazynu Autoryzowanego niż minimalna określona w 

załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie mniejszej niż 1000 ton. 

 

§ 19  

Giełda nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych z utrzymaniem w gotowości 

użytkowej  Magazynu Autoryzowanego oraz urządzeń niezbędnych do przyjęcia, 

przechowywania  

i wydania zboża będącego przedmiotem obrotu na giełdzie. 

 

§ 20  

1. Uczestnik SMA świadczący usługi przechowywania ponosi wyłączną odpowiedzialność 

wobec Właścicieli zboża za ilość, jakość oraz nienaruszalność przechowywanego 

zboża, zaewidencjonowanego w e-RTRS. 

2. Uczestnik SMA świadczący usługi przechowywania zobowiązany jest do równego 

traktowania Właścicieli zboża, w szczególności do dołożenia wszelkich starań w celu 

umożliwienia przyjęcia i wydania zboża w uzgodnionych terminach. 

3. Uczestnicy SMA zobowiązani są do wydawania zboża z Magazynu Autoryzowanego 

wyłącznie uprawnionemu Właścicielowi zboża lub osobie przez niego upoważnionej, 

po przedłożeniu:  

a) dokumentu stanowiącego wydruk z e-RTRS, potwierdzającego w szczególności 

własność zboża, ilość przeznaczoną do odbioru w danym Magazynie 

Autoryzowanym, oraz  

b) stosownego dokumentu pełnomocnictwa (w sytuacji wydawania zboża osobie nie 

będącej właścicielem). 

4. Wydruk, o którym mowa w ust.3 jest równoznaczny z potwierdzeniem prawa 

własności do zboża złożonego w MA.   

5. Uczestnicy SMA zapewniają Właścicielom przyjmowanie i wydawanie zboża z 

Magazynu Autoryzowanego zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru, co 

najmniej według deklarowanej dla poszczególnego magazynu technicznej zdolności 

przyjęcia i wydania zboża.  



Strona 14 z 40 
 

§ 21  

1. Uczestnik SMA zobowiązany jest do każdorazowego, niezwłocznego informowania 

Giełdy o wszelkich zaistniałych przypadkach mających istotny wpływ na należyte 

wywiązywanie się z obowiązków z tytułu uczestnictwa w SMA, w tym w szczególności 

zmiany formy własności Uczestnika SMA, wszczęcia wobec niego postępowania 

likwidacyjnego, układowego, upadłościowego lub sanacyjnego. 

2. Uczestnik SMA niezwłocznie informuje Giełdę o wszelkich losowych przypadkach  

w szczególności takich jak: kradzież, sprzeniewierzenie mienia, pożar, powódź itp. 

mających wpływ na stan ilościowy i jakościowy przechowywanych zbóż będących 

przedmiotem obrotu na giełdzie. Uczestnik SMA zgłasza niezwłocznie wystąpienie 

szkody wynikłej ze zdarzenia losowego ubezpieczycielowi oraz właściwym służbom  

w celu zabezpieczenia postępowania odszkodowawczego. Okoliczności, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą stanowić podstawę do wycofania zboża z 

obrotu na RTRS, zgodnie z zasadami wycofania zboża z obrotu, określonymi w 

Regulaminie. W takim przypadku zboże zostaje oznaczone w e-RTRS jako wycofane z 

obrotu na RTRS. 

3. Jeżeli po wprowadzeniu zboża do Magazynu Autoryzowanego Uczestnik SMA, powziął 

wiedzę o wadach prawnych przechowywanego zboża, w szczególności prawach, 

roszczeniach osób trzecich w stosunku do przechowywanego zboża prowadzących do 

ograniczeń w ich rozporządzaniu, zobowiązuje się niezwłocznie do poinformowania  

w tym zakresie Giełdy. W takim przypadku zboże zostaje oznaczone w e-RTRS jako 

wycofane z obrotu na RTRS, zgodnie z zasadami wycofania zboża z obrotu, 

określonymi w Regulaminie.  

4. Uczestnik SMA świadczący usługi przechowywania informuje niezwłocznie Giełdę  

o wszelkich przypadkach zakłócających prawidłowe świadczenie usług przyjmowania, 

przechowywania i wydawania zbóż w Magazynach Autoryzowanych oraz planowanych 

przestojach technicznych uniemożliwiających świadczenie usług objętych niniejszym 

Regulaminem. 

5. Uczestnik SMA w przypadkach, o których mowa w ust 4, podejmuje wszelkie 

niezbędne czynności mające na celu niezwłoczne przywrócenie prawidłowego 

świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem. 

6. Uczestnik SMA zobowiązany jest do nieujawniania posiadanych i przetwarzanych 

informacji, uzyskanych w związku ze świadczeniem usług na zasadach określonych 

niniejszym Regulaminem.  

 

§ 22  

1. W przypadku powstania z winy Uczestnika SMA niedoboru zboża lub pogorszenia 

jakości zboża przechowywanego w danym Magazynie Autoryzowanym, Uczestnik SMA 
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zobowiązany jest niezwłocznie uzgodnić z Właścicielem zboża sposób naprawienia 

szkody powstałej na skutek wystąpienia niedoboru lub pogorszenia jakości 

przechowywanego zboża.  

2. W przypadku braku uzgodnienia sposobu naprawienia szkody, strony mogą poddać 

spór pod rozstrzygnięcie Sądu Giełdowego. 

 

Rozdział 7.  Prowadzenie ewidencji w systemach informatycznych giełdy 

 

§ 23  

1. Dla potrzeb ewidencji obrotu na RTRS, prowadzenia rozrachunku fizycznego oraz 

komunikacji pomiędzy Giełdą a Magazynami Autoryzowanymi, Giełda udostępnia 

Uczestnikowi SMA aplikację e-RTRS. 

2. Giełda na wniosek Uczestnika SMA nadaje przeszkolonym pracownikom Magazynu 

Autoryzowanego loginy i hasła dostępu do aplikacji e-RTRS, prowadzi szkolenia  

z obsługi tej aplikacji i udostępnia materiały instruktażowe. 

3. Uczestnik SMA zobowiązany jest zapewnić zgodność prowadzonej ewidencji w e-RTRS  

z rzeczywistymi stanami posiadania zboża w Magazynie Autoryzowanym oraz 

ewidencją własną o ile taką prowadzi, w szczególności: 

a) zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia dostawy 

zarejestrować w e-RTRS każde przyjęcie zboża do Magazynu Autoryzowanego, 

wskazując w szczególności Właściciela zboża, jego rodzaj, ilość, datę przyjęcia do 

MA oraz właściwy numer wpisu w ewidencji własnej, 

b) zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia wydania 

zarejestrować w e-RTRS każde wydanie zboża z Magazynu Autoryzowanego, 

wskazując w szczególności Właściciela zboża, jego rodzaj, ilość, datę wydania oraz 

właściwy numer wpisu w ewidencji własnej. 

4. Uczestnik SMA zobowiązany jest niezwłocznie ale nie później niż w terminie 2 dni 

wykonać dyspozycje Giełdy dotyczące aktualizacji ewidencji własnej, o ile taką 

prowadzi, w celu odzwierciedlenia zmian stanu posiadania zbóż zaistniałych w wyniku 

zawartych transakcji na giełdzie. Dokonanie aktualizacji zgodnie z dyspozycją Giełdy 

Uczestnik SMA niezwłocznie potwierdza w e-RTRS. 

5. W przypadku wskazania przez Giełdę podmiotu, który w drodze zawartej na Giełdzie 

transakcji stał się Właścicielem zboża przechowywanego w danym Magazynie 

Autoryzowanym, Uczestnik SMA zobowiązany jest niezwłocznie, ale nie później niż  

w terminie 2 dni, wprowadzić do ewidencji własnej, o ile taką prowadzi, wskazany 

podmiot oraz zapisać na jego rachunku odpowiednią ilość zboża określonego rodzaju, 

zgodnie z dyspozycją otrzymaną od Giełdy. 
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6. Uczestnik SMA zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych udostępnianych 

przez Giełdę w e-RTRS  na potrzeby realizacji transakcji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami RODO. 

 

§ 24  

Naruszenie zgodności w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego zboża 

zaewidencjonowanego  w e-RTRS  a rzeczywistym stanem ilościowym lub jakościowym 

zboża w Magazynie Autoryzowanym prowadzące do braku pokrycia ilości o odpowiedniej 

jakości towaru wykazywanego w e-RTRS towarem faktycznie przechowywanym w danym 

magazynie traktuje się jako poważne naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu  

i może stanowić podstawę do nałożenia na Uczestnika SMA kar regulaminowych, w tym 

wykluczenia z uczestnictwa w SMA. 

 

Rozdział 8. Postępowanie w przypadkach naruszenia Regulaminu uczestnictwa  

w Systemie Magazynów Autoryzowanych 

 

 

§ 25  

Każdorazowe naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu oceniane jest przez Zarząd 

Giełdy pod względem wpływu na bezpieczeństwo funkcjonowania SMA oraz 

bezpieczeństwo obrotu na RTRS.  

 

§ 26  

Strony sporu związanego z uczestnictwem w SMA na Rynku Towarów Rolno-Spożywczych 

poddają  się rozstrzygnięciu Sądu Giełdowego działającego przy Towarowej Giełdzie 

Energii S.A. na zasadach określonych w regulaminie tego sądu. 

 

Rozdział 9. Opłaty.  

 

§ 27  

 

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

i terminach określonych w Załączniku Nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

2. Zarząd Giełdy ma prawo do zmiany wysokości opłat, o których mowa w ust. 1, 

powiadamiając o tym Uczestników SMA z 7-dniowym wyprzedzeniem. 
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§ 28  

1. Uczestnik SMA określa z zastrzeżeniem ust. 2 wysokość opłat za świadczenie usług 

przyjęcia, przechowywania i wydania zbóż w Magazynach Autoryzowanych 

obowiązujących w ramach obrotu na RTRS. Wysokość opłat pobieranych od Właścicieli 

jest publikowana przez Uczestnika SMA na stronie internetowej oraz w widocznym 

miejscu w Magazynie Autoryzowanym. 

2. Maksymalny poziom opłat jakie Uczestnik SMA może stosować za świadczenie usług 

przyjęcia, przechowywania i wydania zbóż w Magazynach Autoryzowanych w ramach 

obrotu na RTRS określa załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

3. Maksymalny poziom opłat, o których mowa w ust. 2 publikowany jest na publicznej 

stronie internetowej Giełdy oraz udostępniany przez Uczestnika SMA świadczącego 

usługi przechowywania zbóż w widocznym miejscu w Magazynie Autoryzowanym.    

 

§ 29  

Stosowanie przez Uczestnika SMA dodatkowych lub wyższych opłat za świadczenie usług 

przyjęcia, przechowywania i wydania zbóż w Magazynach Autoryzowanych w ramach 

obrotu na RTRS w stosunku  do  określonych przez Zarząd Giełdy, uznaje się za 

naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu i może stanowić podstawę do nałożenia 

kary równej pięciokrotnej wartości nienależnie pobranej opłaty i/lub wykluczenia z 

uczestnictwa w SMA. 

  



Strona 18 z 40 
 

Załącznik 1.  Wymogi organizacyjno-techniczne dla Magazynów 

Autoryzowanych  

 

§ 1  

Pojemność Magazynu Autoryzowanego: 

1. minimum 5 000 ton pojemności  przechowalniczej w przypadku Uczestnika SMA 

świadczącego usługi przechowywania, 

2. minimum 500 ton pojemności przechowalniczej w przypadku Uczestnika SMA 

nieświadczącego usług przechowywania. 

Dopuszcza się wydzielenie w magazynie zbożowym dysponującym większą pojemnością 

przechowalniczą części magazynowej o powierzchni minimalnej określonej w pkt. 1. i 2. 

z przeznaczeniem dla zbóż będących przedmiotem obrotu na giełdzie w ramach RTRS. 

 

§ 2  

Magazyn Autoryzowany Uczestnika SMA świadczącego usługi przechowywania zbóż 

posiada własne laboratorium spełniające następujące wymagania: 

1. Zapewnia przeprowadzenie kontroli organoleptycznej zboża mającej na celu 

wstępną ocenę jakości i badanie cech organoleptycznych dostarczonego do magazynu 

ziarna według najnowszego wydania normy - PN-R-74013. 

2. Zapewnia pobieranie próbek zbóż do przeprowadzenia laboratoryjnych badań 

jakościowych dostarczonego do magazynu ziarna według najnowszego wydania normy – 

PN-EN ISO 24333. 

3. Wyposażone jest w niezbędny, specjalistyczny sprzęt laboratoryjny i aparaturę 

analityczną, pozwalającą na wykonanie laboratoryjnych badań jakościowych zbóż, w 

szczególności dla następujących wyróżników jakościowych ziarna oznaczanych według 

aktualnych najnowszych wydań norm tj.: 

a) wilgotność ziarna    - wg PN-EN ISO 712, 

b) zanieczyszczenia    - wg PN-EN 15587, 

c) gęstość ziarna w stanie zsypnym - wg PN-EN ISO 7971-3, 

d)  zawartość białka (Nx5,7)  - wg PN-EN ISO 20483, 

e)  liczba opadania    - wg PN-EN ISO 3093. 

4. Dopuszcza się wykorzystanie w laboratorium urządzeń pomiarowych  

z zastosowaniem techniki NIR oraz wilgotnościomierzy zbożowych elektrycznych i 

elektronicznych. Analizatory NIR oraz wilgotnościomierze zbożowe muszą być poddawane 

okresowym sprawdzeniom zainstalowanych kalibracji zgodnie z zaleceniami producenta 

użytkowanego sprzętu przez niezależną jednostkę kontrolną. Urządzenia NIR i 

wilgotnościomierze zbożowe po sprawdzeniu powinny otrzymać „certyfikat” 

potwierdzający prawidłowość pracy. 
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5. Laboratorium wyposażone jest w dodatkowe niezbędne przyrządy i urządzenia, w 

tym m.in. wagi, gęstościomierze odpowiednio kalibrowane i legalizowane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

§ 3  

Magazyn Autoryzowany Uczestnika SMA nieświadczącego usług przechowywania posiada 

własne laboratorium spełniające wymagania określone w pkt. II. W przypadku braku 

własnego laboratorium dopuszcza się korzystanie z usług laboratorium zewnętrznego 

spełniającego wymagania określone w pkt. II lub laboratorium dopuszczonego przez 

Giełdę do uczestnictwa w laboratoryjnych badaniach jakościowych zbóż na RTRS. 

 

§ 4  

Pomieszczenia Magazynu Autoryzowanego : 

1. Są starannie wyczyszczone, suche oraz wolne od szkodników magazynowych, a 

sposób ich wcześniejszego użycia nie wywiera negatywnego wpływu na jakość 

zboża podczas kolejnego przechowywania. 

2. Posiadają odpowiednie zabezpieczenie przed deszczem, przeciekaniem wody 

gruntowej, zmianami temperatury oraz dostępem gryzoni i ptaków. 

3. Poddawane są okresowym  zabiegom profilaktycznym oraz w razie potrzeby 

zabiegom dezynfekcyjnym, dezynsekcyjnym i deratyzacyjnym odpowiednimi do 

tego celu, dopuszczonymi do użytkowania środkami. 

4. Posiadają odpowiednie zabezpieczenie przed włamaniem oraz kradzieżą. 

5. Posiadają aktualne plany wraz z ich wymiarami. Plany i wymiary geometryczne 

pomieszczeń magazynowych (silosy, komory itp.) odpowiadają ich rzeczywistej 

objętości przechowalniczej. 

6. Posiadają oświetlenie pozwalające na właściwe  monitorowanie  przechowywanego 

zboża oraz jego kontroli. 

 

§ 5  

Magazyn Autoryzowany zapewnia odpowiednią liczbę pracowników o właściwych 

kwalifikacjach zawodowych do obsługi przyjmowania, przechowywania  

i wydawania zbóż oraz do przeprowadzania badań jakości ziarna w laboratorium 

magazynowym. Co najmniej jedna osoba posiada uprawnienia rzeczoznawcy w 

rozumieniu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z dnia 21 grudnia 

2000 roku (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 44 z późn. zm.) w zakresie pobierania próbek 

zboża. Kwalifikacje tych osób są  udokumentowane. 

 

§ 6  
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Techniczne zdolności przyjęcia i wydania zboża: 

1. Dla Magazynu Autoryzowanego Uczestnika SMA świadczącego usługi 

przechowywania nie mniejsze niż 500 ton na dobę. 

2. Dla Magazynu Autoryzowanego Uczestnika SMA nie świadczącego usług 

przechowywania nie mniejsze niż 250 ton na dobę. 

 

§ 7  

Magazyn Autoryzowany zapewnia obsługę co najmniej transportu samochodowego. 

 

§ 8  

Magazyn Autoryzowany  posiada co najmniej jedną wagę najazdową do ważenia 

przyjmowanego i wydawanego zboża o zdolności ważenia minimum 50 ton. Waga 

posiada aktualne udokumentowane cechy legalizacji. 

  

§ 9  

Magazyn Autoryzowany posiada sprawne urządzenia służące do: 

1. Wietrzenia zboża, 

2. Przemieszczania i czyszczenia zboża,  

3.  Kontroli prawidłowości przechowywania zboża w szczególności  takie jak: 

a) termometr wgłębny do stałej kontroli i rejestracji temperatury ziarna,  

b) higrometr do mierzenia wilgotności powietrza w pomieszczeniach magazynowych, 

c) sonda do pobierania prób ziarna,  

d) przyrządy do sporządzania prób reprezentatywnych ziarna. 

 

§ 10  

Magazyn Autoryzowany posiada wyposażenie gwarantujące zachowanie warunków BHP i 

P.POŻ zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

 

§ 11  

Magazyn Autoryzowany typu płaski powinien dodatkowo: 

1. Umożliwić użycie podczas załadunku i wyładunku samobieżnego pojazdu 

załadowczego. 

2. Posiadać możliwość rozładowania i załadowania każdej wielkości ciężarówki 

przewożącej zboże, pod dachem lub w zadaszonym punkcie na terenie magazynu. 

3. Umożliwić składowania zboża w pryzmie uformowanej w sposób pozwalający 

określenie ilości zboża poprzez jego obmiar. 

4. Posiadać równe podłogi, ściany boczne oraz sufit, zabezpieczone przed możliwością 

zawilgocenia. 
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§ 12  

Magazyn Autoryzowany Uczestnika SMA świadczącego usługi przechowywania posiada 

wdrożony systemy zapewniający jakość i bezpieczeństwo żywności ( np. HACCP, GMP lub 

inny równoważny). 
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Załącznik 2. Warunki świadczenia usług przechowywania zbóż w Systemie 

Magazynów Autoryzowanych  

 

Rozdział 1. Opłaty za przyjęcie, przechowywanie i wydanie zboża 

 

§ 1  

1. Uczestnik SMA świadczący usługi przechowywania zboża w Magazynach 

Autoryzowanych w ramach RTRS stosuje opłaty wyłącznie za następujące usługi:  

a) za przyjęcie zboża,                                         

b) za przechowywanie zboża,                                                   

c) za wydanie zboża.          

2.  Opłata za przyjęcie zboża obejmuje w szczególności następujące czynności: 

a) fizycznego przemieszczania zboża ze środków transportu do miejsca 

przechowywania w Magazynie Autoryzowanym, 

b) ważenia zboża, 

c) pobierania próbek laboratoryjnych i przeprowadzania analizy jakościowej ziarna 

w LAM. 

3. Opłata za przechowywanie zboża obejmuje w szczególności następujące czynności: 

a) przemieszczania zboża w magazynie, 

b) przeprowadzania zabiegów konserwacyjnych, w tym wietrzenia zboża  

i zwalczania szkodników magazynowych, 

c) wentylacji pomieszczeń magazynowych, 

d) inwentaryzacji, 

e) ubezpieczenia przechowywanego zboża. 

4. Opłata za wydanie zboża obejmuje w szczególności następujące czynności: 

a) pobierania próbek laboratoryjnych i przeprowadzania analizy jakościowej ziarna 

w LAM, 

b) załadunku zboża na środki transportu, 

c) ważenia zboża, w tym na środkach transportu. 

5. Opłaty, o których mowa powyżej pokrywają normatywne ubytki magazynowe, jakie 

wystąpią podczas przyjęcia, przechowywania i wydania zboża. 

 

§ 2  

1. Opłaty za przyjęcie i wydanie zboża w Magazynie Autoryzowanym Uczestnika SMA 

świadczącego usługi przechowywania ponosi Właściciel składający zboże w celu jego 

sprzedaży na Giełdzie. 

2. Opłaty za przechowywanie zboża w Magazynie Autoryzowanym Uczestnika SMA 

świadczącego usługi przechowywania do dnia zawarcia transakcji (włącznie) na 
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Giełdzie ponosi Właściciel składający zboże w celu jego sprzedaży na Giełdzie 

(sprzedający). 

3. Opłaty za przechowywanie zboża w Magazynie Autoryzowanym Uczestnika SMA 

świadczącego usługi przechowywania począwszy od dnia następującego po dniu 

zawarcia na Giełdzie transakcji ponosi Właściciel, który nabył zboże na Giełdzie.  

4. Uczestnik SMA nieświadczący usług przechowywania nie pobiera opłat  

za przechowywanie zboża w MA za okres do dwudziestego pierwszego (21) dnia 

(włącznie) od dnia zawarcia transakcji. 

5. W przypadku braku możliwości odbioru zboża z winy Magazynu Autoryzowanego 

Właściciel nie może być obciążany kosztami jego przechowywania za okres w którym 

nie mógł odebrać zboża. 

6. Wysokość maksymalną opłat jakie może stosować Uczestnik SMA świadczący usługi 

przechowywania zbóż w Magazynach Autoryzowanych w ramach obrotu na RTRS 

określa Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

 

Rozdział 2. Przyjęcie zboża do Magazynu Autoryzowanego Uczestnika 

SMA i badanie jego jakości 

 

§ 3  

1. Magazyn Autoryzowany umożliwia Właścicielowi  dokonanie zgłoszenia dostawy towaru 

do MA poprzez: 

a) wizytę w magazynie, 

b) kontakt telefoniczny, 

c) kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej  

z wykorzystaniem danych kontaktowych poszczególnych Magazynów Autoryzowanych 

publikowanych przez Giełdę na swojej publicznej stronie internetowej. 

2. Przyjęcie zboża do Magazynu Autoryzowanego Uczestnika SMA świadczącego usługi 

przechowywania z przeznaczeniem do sprzedaży na Giełdzie, jest traktowane jako 

zawarcie między Właścicielem zboża i Uczestnikiem SMA umowy o świadczenie usług 

przechowania zboża na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i nie wymaga 

zawarcia odrębnej umowy. W przypadku zawarcia takiej umowy, powinna ona 

uwzględniać postanowienia niniejszego Regulaminu. 

3. Przyjęcie zboża do Magazynu Autoryzowanego Uczestnika SMA świadczącego usługi 

przechowywania odbywa się na podstawie harmonogramu dostaw, uzgodnionego  

z Właścicielem składającym zboże. Uczestnik SMA świadczący usługi przechowywania 

zobowiązany jest zapewnić odpowiednią powierzchnię magazynową dla zboża objętego 

uzgodnionym harmonogramem dostaw. 
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4. Do Magazynu Autoryzowanego w celu sprzedaży na Giełdzie wprowadzane jest 

wyłącznie zboże wolne od wad prawnych, spełniające odpowiednie wymagania 

określone przez Giełdę, zweryfikowane poprzez przeprowadzenie kontroli jakościowej.  

5. Wprowadzone do Magazynu Autoryzowanego zboże przeznaczone do sprzedaży na 

Giełdzie może być mieszane z innym zbożem znajdującym się w Magazynie 

Autoryzowanym przeznaczonym do sprzedaży na Giełdzie wyłącznie tego samego 

rodzaju i klasy jakości. Upoważniony pracownik Magazynu Autoryzowanego Uczestnika 

SMA świadczącego usługi przechowywania informuje Właściciela przed złożeniem 

zboża w MA o możliwym następstwie jego zmieszania z innym zbożem w tej samej 

klasie jakościowej, w szczególności możliwości wydania zboża o innych parametrach 

niż ustalone podczas przyjęcia danej partii towaru, jednak nie gorszych niż minimalne  

w danej klasie jakościowej towaru.  

6. Uczestnik SMA oznacza pomieszczenie magazynowe, w którym znajduje się zboże 

przeznaczone do sprzedaży na Giełdzie w sposób widoczny, uwzględniając jego rodzaj, 

klasę jakości wraz z adnotacją „przeznaczone do obrotu na giełdzie”. 

 

 

§ 4  

1. Przyjęcie zboża do Magazynu Autoryzowanego odbywa się po przeprowadzeniu kontroli  

jakości zboża według zasad i kryteriów określonych przez Giełdę.  

2. Kontrola jakości zboża obejmuje: 

1) kontrolę organoleptyczną mającą na celu wstępną ocenę jakości i badanie cech 

organoleptycznych dostarczonego do magazynu ziarna przeprowadzaną według 

najnowszego wydania normy - PN-R-74013 obejmującą w szczególności 

sprawdzenie: 

a) ogólnego stanu i jednolitości partii dostawy, 

  b) zapachu, 

  c) barwy, 

  d) obecności szkodników i pozostałości po szkodnikach, 

  e) widocznych oznak chorób grzybowych, 

  f) orientacyjne określenie wilgotności i czystości. 

 

2) laboratoryjne badanie jakości ziarna obejmujące następujące wyróżniki 

jakościowe oznaczane według najnowszych wydań norm tj.:   

a) wilgotność ziarna    - wg PN-EN ISO 712, 

b) zanieczyszczenia    - wg PN-EN 15587, 

d) gęstość ziarna w stanie zsypnym - wg PN-EN ISO 7971-3, 

e) zawartość białka (Nx5,7)   - wg PN-EN ISO 20483, 
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c) liczbę opadania    - wg PN-EN ISO 3093. 

  

§ 5  

1. Z każdej partii dostawy zboża przeznaczonego do obrotu na Giełdzie pobierane są 

przez rzeczoznawcę według najnowszego wydania normy – PN-EN ISO 24333 próbki 

ziarna i sporządzane próbki laboratoryjne do przeprowadzenia laboratoryjnego 

badania jakości ziarna. Próbka laboratoryjna z danej partii dostawy zboża dzielona 

jest na części z następującym przeznaczeniem: 

a) jedna część próbki przekazywana jest do LAM w celu przeprowadzenia  

laboratoryjnego badania jakości ziarna, 

b) druga część próbki przekazywana jest Właścicielowi zboża,  

c) trzecia część próbki przechowywana jest w AM jako próbka odwoławcza. 

 

2. W przypadku podejrzenia wystąpienia substancji niepożądanych w ziarnie, dla danej 

partii dostarczonego zboża sporządzana jest odrębna próbka laboratoryjna. Próbka 

zostaje podzielona na 2 części. Jedna część przekazywana jest LOD w celu oznaczenia 

zawartości substancji niepożądanych w ziarnie. Druga część próbki przechowywana 

jest w AM jako próbka odwoławcza. 

 

§ 6  

Do czasu uzyskaniu wyników badania jakości zboża w LAM, partia dostawy zboża, dla 

której wykonywane jest badanie pozostaje na środku transportu, którym została 

dostarczona do magazynu. 

 

§ 7  

1. Jeżeli badanie jakości zbóż w LAM wykaże, że dana partia dostarczonego zboża nie 

spełnia minimalnych wymogów, Właściciel zboża może zlecić przeprowadzenie 

odwoławczych laboratoryjnych badań jakości ziarna zbóż w LOD niezwłocznie po 

otrzymaniu wyników badań z LAM. W takim przypadku sporządzona przez 

rzeczoznawcę próbka odwoławcza zostaje dostarczona do LOD celem 

przeprowadzenia odwoławczych laboratoryjnych badań jakościowych ziarna zbóż.  

2. Wyniki odwoławczych laboratoryjnych badań jakościowych ziarna zbóż w LOD są 

ostateczne i rozstrzygające. 

3. Jeżeli odwoławcze laboratoryjne badanie jakości ziarna zbóż w LOD wykaże, że dana 

partia zboża nie spełnia minimalnych wymogów, dostawa zostaje odrzucona, a 

Właściciel zostaje obciążony kosztami związanymi z badaniem odwoławczym w LOD.  
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§ 8   

1. Przyjęcie do Magazynu Autoryzowanego danej partii zboża dokumentowane jest  

dowodem ustalenia wagi zboża i klasy jego jakości, który wystawia uprawniony 

pracownik Magazynu Autoryzowanego.  

2. Waga dostawy zboża (netto) stanowi różnicę między wagą zboża oraz środka 

transportu ustaloną przy wjeździe do magazynu (waga brutto), a wagą środka 

transportu po dokonaniu wyładunku całej partii zboża. 

3. Uprawniony pracownik Magazynu Autoryzowanego po wystawieniu dowodów 

ustalenia wagi i jakości rejestruje dostawy zboża w aplikacji e-RTRS oraz w ewidencji 

własnej, o ile taką prowadzi, zachowując zgodność ewidencyjną dla każdego dnia 

dostawy.  

4. Zgodność ewidencyjna przyjętego zboża w danym dniu dostawy powinna  

w szczególności obejmować: 

a) nazwę Uczestnika SMA i adres Magazynu Autoryzowanego,  

b) imię i nazwisko lub nazwę Właściciela przyjętego zboża,  

c) rodzaj przyjętego zboża, 

d) ilość (w tonach) i klasę jakości przyjętego zboża,  

e) dzień dostawy zboża, 

f) nr dowodu ustalenia wagi i jakości przyjętego zboża w danym dniu dostawy.  

 

 

 

Rozdział 3. Wydanie zboża z Magazynu Autoryzowanego  

 

§ 9   

1. Magazyn Autoryzowany umożliwia Właścicielowi dokonanie zgłoszenia odbioru towaru 

z MA poprzez: 

a) wizytę w magazynie, 

b) kontakt telefoniczny, 

c) kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej  

z wykorzystaniem danych kontaktowych poszczególnych Magazynów Autoryzowanych 

publikowanych przez Giełdę na swojej publicznej stronie internetowej. 

2. Wydanie zboża z Magazynu Autoryzowanego odbywa się na podstawie harmonogramu 

odbioru, uzgodnionego z Właścicielem odbierającym zboże.   

3. Wydanie zboża Właścicielowi lub osobie przez niego upoważnionej następuje na 

podstawie dokumentu potwierdzającego własność, o którym mowa w § 20 ust. 3 

Regulaminu. 
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4. Przed wydaniem zboża z Magazynu Autoryzowanego, upoważniony pracownik 

magazynu zobowiązany jest zweryfikować przedstawiony przez odbierającego 

dokument potwierdzający własność zboża. 

5. Wydanie zboża może nastąpić poprzez wydanie zboża na zewnątrz Magazynu 

Autoryzowanego lub przemieszczenie wewnętrzne zboża w Magazynie 

Autoryzowanym. Wydanie może odbywać się partiami. 

6. Magazyn Autoryzowany zapewnia pobranie przez rzeczoznawcę próbek ziarna i 

sporządzenie próbek laboratoryjnych przed załadunkiem danej partii zboża, jeśli 

pozwalają na to warunki techniczne magazynu, albo  podczas załadunku w celu 

przeprowadzenia badania jakości ziarna w LAM lub, na żądanie Właściciela, w LOD.  

7. Właściciel zboża  może zlecić przeprowadzenie laboratoryjnych badań jakościowych 

ziarna zbóż w LOD lub odwoławczych laboratoryjnych badań jakościowych ziarna zbóż 

w LOD. W takim przypadku sporządzona przez rzeczoznawcę próbka odwoławcza 

zboża zostaje dostarczona do LOD celem przeprowadzenia odpowiednich badań.  

8. Wyniki laboratoryjnych badań jakościowych ziarna zbóż lub odwoławczych 

laboratoryjnych badań jakościowych ziarna zbóż przeprowadzonych w LOD są 

ostateczne i rozstrzygające.  

9. Koszty laboratoryjnych badań jakościowych zbóż przeprowadzonych w LOD oraz 

koszty transportu i przestoju ponosi strona, dla której wyniki tych badań są 

niekorzystne. 

10. Wydanie z Magazynu Autoryzowanego każdej partii zboża, jego waga oraz klasa 

jakości dokumentowane są dowodem ustalenia wagi partii zboża i klasy jakości w 

sposób analogiczny do procesu przyjęcia zboża do Magazynu Autoryzowanego, o 

którym mowa w § 8. 

 

Rozdział 4. Wycofanie zboża z obrotu na RTRS 
 

§ 10  

 

1. Wycofanie zboża wprowadzonego do Magazynu Autoryzowanego Uczestnika SMA 

świadczącego usługi przechowywania w celu sprzedaży na Giełdzie i 

zaewidencjonowanego w e-RTRS może nastąpić z powodu: 

a) okoliczności, o których mowa w § 21 ust. 2 oraz ust. 3 Regulaminu SMA, 

b) zajęcia przez Uczestnika SMA zboża, przeznaczonego do obrotu na RTRS,  

tytułem zabezpieczenia wymaganego roszczenia przysługującego 

Uczestnikowi SMA wobec  Właściciela zboża,  w związku ze świadczeniem 

usług przechowywania. 

2. Czynność rejestracji wycofania zboża w e-RTRS, o którym mowa w ust.1, wykonuje 

Giełda na wniosek Uczestnika SMA złożony niezwłocznie od powzięcia przez 



Strona 28 z 40 
 

Uczestnika SMA wiedzy o okoliczności stanowiącej podstawę do wycofania zboża z 

obrotu na RTRS, jednak nie później niż do końca dnia poprzedzającego  dzień obrotu, 

w rozumieniu Regulaminu RTRS. Wniosek o  wycofanie zboża Uczestnik SMA składa 

według wzoru określonego w załączniku nr 6 do niniejszego Regulaminu. 

 

 

  



Strona 29 z 40 
 

Załącznik 3. Opłaty 

 

 

1.  Opłaty stałe: 

1.1.  

Opłata od wniosku o zawarcie umowy o uczestnictwo w 

systemie Magazynów Autoryzowanych i autoryzację jednego 

magazynu zbożowego 

  [] PLN 

1.2.  
Opłata roczna za uczestnictwo w Systemie Magazynów 

Autoryzowanych jednego magazynu zbożowego 

[] PLN 

2.  Opłaty dodatkowe: 

2.1.  Opłaty z tytułu naruszenia regulaminu SMA 

2.1.1.  Opłata za pierwsze naruszenie [] PLN 

2.1.2.  Opłata za kolejne naruszenie [] PLN 

 

UWAGI: 

1) Sposób i termin uiszczania opłat określa Zarząd Giełdy,  

2) Opłata roczna za uczestnictwo w SMA nie podlega zwrotowi w przypadku zawieszenia 

uczestnictwa w SMA lub rozwiązania umowy o uczestnictwo w SMA. 

3) Opłaty przedstawione w niniejszym Załączniku nie zawierają podatku VAT.  
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Załącznik 4. Maksymalna wysokość opłat jakie może stosować Uczestnik SMA 

świadczący usługi przechowywania zbóż w Magazynach Autoryzowanych  

w ramach obrotu na RTRS 

 
 

1. Za przyjęcie zboża: 7,5  PLN/t netto 

2. Za przechowywanie zboża: 7,5 PLN/t/miesiąc netto 

3. Za wydanie zboża: 7,5  PLN/t netto 
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Załącznik 5. Wniosek o zawarcie umowy o uczestnictwo w Systemie 

Magazynów Autoryzowanych i autoryzację magazynu  

 

 

                     /Miejscowość, data dd-mm-rrrr/ 

 

Do Zarządu 

Towarowej Giełdy Energii S.A. 

 

  

WNIOSEK  

o  zawarcie umowy o uczestnictwo w Systemie Magazynów Autoryzowanych 

zbóż i autoryzację magazynu zbożowego na Rynku Towarów Rolno-

Spożywczych Towarowej Giełdy Energii S.A. 

 

 

 

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

..       /imię nazwisko lub nazwa Wnioskodawcy/ 

 

zwraca się do Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. (dalej także „TGE”) na podstawie 

Regulaminu  Uczestnictwa w Systemie Magazynów Autoryzowanych zbóż na RTRS 

(dalej także „SMA”) na Rynku Towarów Rolno-Spożywczych (dalej także „RTRS”) 

Towarowej Giełdy Energii S.A. o zawarcie umowy o uczestnictwo w Systemie 

Magazynów Autoryzowanych zbóż i autoryzację magazynu zbożowego. 

 

Dane Wnioskodawcy: 

Imię, nazwisko/Firma 

/nazwa/Wnioskodawcy 
 

Adres zamieszkania lub 

siedziby (ulica, nr domu, nr 

lokalu) 

 

Kod pocztowy / miejscowość  

Numer Telefonu  

Numer Fax  

Adres poczty elektronicznej  
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PESEL1  

Numer identyfikacji 

podatkowej (NIP) 
 

Numer statystyczny REGON2  

Adres korespondencyjny 

(ulica, nr domu, nr lokalu) 
 

Kod pocztowy / miejscowość  

Kategoria Wnioskodawcy 

 

 świadczący usługi przechowywania zbóż 

 

 nieświadczący usługi przechowywania zbóż 

 

Forma organizacyjno-prawna 

Wnioskodawcy 

 osoba fizyczna 

 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 spółka akcyjna 

 inne ........................................................ 

 

Wnioskodawca oświadcza, że zapoznał się i zobowiązuje się do przestrzegania 

postanowień Regulaminu  Uczestnictwa w Systemie Magazynów Autoryzowanych oraz 

innych przepisów obowiązujących na Towarowej Giełdzie Energii S.A. dotyczących RTRS. 

Ponadto, Wnioskodawca oświadcza, iż wyraża zgodę na poddanie sporów o charakterze 

cywilnym, które mogą wyniknąć z uczestnictwa w SMA pod rozstrzygnięcie sądu 

polubownego działającego przy giełdzie towarowej prowadzonej przez Towarową Giełdę 

Energii S.A.  

Wnioskodawca zobowiązuje się również do informowania TGE S.A. o wszelkich zmianach 

danych zawartych w niniejszym wniosku, a także do składania na żądanie TGE S.A. 

aktualnych dokumentów, które zostały złożone jako załączniki do niniejszego wniosku. 

 

 

 

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

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

/miejscowość i data/         /podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy/ 

 
1 Numer PESEL należy wpisać wyłącznie w przypadku osób fizycznych; 
2 Jeśli został nadany; 
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Załączniki wymagane do rozpatrzenia Wniosku: 

1. Dokumenty identyfikacyjne Wnioskodawcy:  

a) kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru Wnioskodawcy lub wydruk z 

Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego albo wydruk z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 

b) kopia dokumentu potwierdzającego nadanie statystycznego numeru 

identyfikacyjnego (REGON) oraz podatkowego (NIP). 

2. Lista osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy wraz z podpisami tych 

osób wg wzoru nr 1. 

3. Dane osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy w kontaktach z TGE 

S.A. wraz z numerami telefonów i adresami poczty elektronicznej oraz zobowiązaniem 

do przestrzegania regulacji Towarowej Giełdy Energii S.A. (wg wzoru nr 2 i 3). 

4. Informacje finansowe i podatkowe potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy: 

a) roczne sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy sporządzone zgodnie z 

przepisami o rachunkowości w przypadku Wnioskodawcy zobowiązanego do jego 

sporządzania,  

b) zaświadczenie z właściwego dla Wnioskodawcy Urzędu Skarbowego o braku 

zaległości podatkowych, 

5. Kopia potwierdzenia przelewu opłaty od wniosku o zawarcie umowy o uczestnictwo w 

systemie Magazynów Autoryzowanych i autoryzację magazynu zbożowego na konto 

Towarowej Giełdy Energii S.A. w kwocie wynikającej z wysokości opłat określonych w 

załączniku nr 3 do Regulaminu  Uczestnictwa w SMA  – Opłaty. 

Nr konta w PEKAO S.A.: 21 1240 6292 1111 0010 8955 3012. 

6. Dane adresowe i organizacyjno-techniczne magazynu zbożowego zgłoszonego do 

autoryzacji w SMA. 

7. Kopia Polisy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Wnioskodawcy potwierdzająca zawarcie umowy ubezpieczenia 

mienia od zdarzeń losowych obejmującego magazyn zgłoszony do nadania statusu 

Magazynu Autoryzowanego oraz towary w nim przechowywane.  
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 Wzór Nr 1: Lista osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy. 

 

Lista osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy 

wraz z podpisami tych osób  

 

 

 

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

.. 

/imię nazwisko, nazwa Wnioskodawcy/ 

 

Lp. 
Imię i Nazwisko 

Pełniona funkcja 
Wzór podpisu 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

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

 /data, pieczątka i podpis osoby/osób uprawnionych/ 
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Wzór Nr 2: Dane osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do współpracy z TGE 

S.A. 

 

 

 

Lista osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do współpracy z TGE S.A.  

 

 

 

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

. 

/imię, nazwisko/ nazwa Wnioskodawcy/ 

 

 

 

Imię i Nazwisko 

Pełniona funkcja 
Telefon Adres e-mail 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

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

 /data, podpisy osób uprawnionych/ 
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Wzór Nr 3: Zobowiązanie Wnioskodawcy do przestrzegania regulacji 

giełdowych. 

 

 

 

 

Zobowiązanie 

 

 

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

.. 

/imię nazwisko/nazwa Wnioskodawcy/ 

 

 

 

 

Zobowiązuję się do: 

 

przestrzegania: 

 

 Regulaminu obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.;  

 Regulaminu  Uczestnictwa w Systemie Magazynów Autoryzowanych zbóż na 

RTRS; 

 pozostałych przepisów, w tym dotyczących Rynku Towarów Rolno-Spożywczych 

obowiązujących na giełdzie prowadzonej przez Towarową Giełdę Energii S.A. 

oraz  

 wywiązania się ze wszelkich zobowiązań wynikających z zawarcia umowy o 

uczestnictwo w Systemie Magazynów Autoryzowanych zbóż na RTRS; 

 dostarczania TGE S.A. każdorazowo po zakończeniu roku obrotowego rocznego 

sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy, sporządzonego zgodnie z 

przepisami o rachunkowości 3 

 

 

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

.. 

      /data, podpis osoby upoważnionej/ 

        

 
3 Dotyczy Wnioskodawcy zobowiązanego do sporządzania sprawozdania finansowego; 
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Wzór Nr 4: Dane adresowe i organizacyjno-techniczne magazynu zbożowego 

zgłoszonego do autoryzacji4 

 

Nazwa magazynu  

Adres magazynu (ulica, nr)   

Kod pocztowy/miejscowość  

Numer telefonu  

Numer fax  

Adres poczty elektronicznej  

Tytuł prawny Wnioskodawcy do 

magazynu 

 Własność 

 Dzierżawa/najem 

 Inny …………………………………… 

Imię, nazwisko osoby/osób 

upoważnionych w danym 

magazynie do współpracy z 

giełdą5 

 

Rodzaj magazynu:  Komorowy żelbetonowy (Elewator) 

 Komorowy metalowy (Silos) 

 Płaski 

 Inny …………………………………………. 

Pojemność całkowita magazynu  

(tony) 

 

Pojemność deklarowana do 

obrotu giełdowego  (tony)6 

 

Zdolności przyjęcia /wydania 

(tony/dobę) 

 

Rodzaj transportu obsługiwanego 

przez magazyn 

 Kolejowy 

 Samochodowy 

Minimalna zdolność ważenia  

(tony) dla: 

 Transportu kolejowego 

 Transportu 

samochodowego 

 

 

…………………. 

…………………. 

 
4 Należy wypełnić odrębnie dla każdego magazynu; 
5 Obowiązkowo 2 osoby dla Uczestników SMA świadczących usługi przechowywania i 
1 osoba dla Uczestników SMA nieświadczących usług przechowywania; 
6 Co najmniej 5000 ton dla Uczestników SMA świadczących usługi przechowywania i 
co najmniej 500 ton dla uczestników SMA nieświadczących usług przechowywania; 
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Laboratorium magazynowe  Własne 

 Zewnętrzne7 …………………………… 

                    (nazwa, adres) 

Liczba pracowników magazynu 

posiadających uprawnienia 

rzeczoznawcy8 

 

Komputerowy system ewidencji 

magazynowej 

 Własny 

 Zewnętrzny ………………………………. 

                        (nazwa i adres usługodawcy) 

System zapewniający jakość i 

bezpieczeństwo żywności9 

 HACCP 

 GMP  

 Inne ……………………………………. 

 

 

 

Inne dodatkowe usługi oferowane przez Wnioskodawcę:  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  (krótki opis usług np. transportowe, spedycyjne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
7 Dotyczy wyłącznie Uczestnika SMA nieświadczącego usług przechowywania; 
8 W rozumieniu przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych; 
9 Wymagany obowiązkowo dla Uczestników SMA świadczących usługi 
przechowywania; 
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Załącznik nr 6. Formularz wniosku o wycofanie zboża z obrotu na RTRS  

Imię, nazwisko  

i/lub 

nazwa Uczestnika SMA 

 

 

 

 

Nazwa i adres Magazynu 
Autoryzowanego  

 

 

 

 

 

Imię, nazwisko /nazwa 
Właściciela towaru 

 

 

 

 

Rodzaj zboża  

Klasa  

Ilość 

 

Powód wycofania zboża 

(zaznaczyć i opisać) 

 

 Przypadek losowy (kradzież, powódź, pożar itp.)  
 
 
 

 Wada prawna  
 

 
 

 Zajęcie na zabezpieczenie wymagalnych roszczeń 
 

 
 

 Inne uprawdopodobnione okoliczności (opisać) 
 

 

 

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

/ miejscowość i data /      / podpis upoważnionych osób / 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Towarową Giełdę 

Energii S.A. 

 

Administratorem danych osobowych jest Towarowa Giełda Energii S.A. z siedzibą przy 

ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa, tel.: 22 341 99 12, adres e-mail: tge@tge.pl. 

Dane będą przetwarzane w celu obsługi uczestnictwa w Systemie Magazynów 

Autoryzowanych oraz dokonywania obrotu na Rynku Towarów Rolno-Spożywczych 

prowadzonym przez TGE S.A. 

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy o uczestnictwo w Systemie 

Magazynów Autoryzowanych zbóż na RTRS oraz innych regulacji obowiązujących na 

TGE S.A. dotyczących Rynku Towarów Rolno-Spożywczych. 

Podanie danych jest warunkiem wykonania umowy, a ich niepodanie uniemożliwi jej 

zawarcie. 

Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych osobowych na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. 

U. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 ze zm.), dalej „rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych”, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy. 

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.  

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej 

danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Wszelkie zapytania i wnioski związane z przetwarzaniem przez TGE danych osobowych 

należy kierować na adres mailowy: daneosobowe@tge.pl.”  

 


