Załącznik Nr 1
do Regulaminu Giełdy
(według stanu prawnego na dzień 1 września 2019 r.)

OPŁATY GIEŁDOWE POBIERANE OD CZŁONKÓW GIEŁDY

1.

Opłaty za dostęp do systemów informatycznych giełdy:

1.1.

Opłaty jednorazowe

1.1.1.

Opłata za udostępnienie pojedynczego dołączenia do Order Gateway (CCG)

7 500 zł

1.1.2

Opłata za udostępnienie pojedynczego dołączenia do Drop Copy Gateway (CCG Drop Copy)
(z zastrzeżeniem pkt I)

6 000 zł

1.2.

Opłaty kwartalne

1.2.1.

Opłata za utrzymanie pojedynczego dołączenia do Order Gateway (CCG)

7 500 zł

1.2.2.

Opłata za utrzymanie pojedynczego dołączenia do Drop Copy Gateway (CCG Drop Copy)
(z zastrzeżeniem pkt I)

6 000 zł

1.3.

Opłaty miesięczne

1.3.1.

Opłata za korzystanie z innego niż określone w pkt 1.1 i 1.2
rozwiązania umożliwiającego dostęp do systemów informatycznych giełdy
(z zastrzeżeniem pkt II)

2.

Opłaty za korzystanie z systemów informatycznych giełdy:

2.1.

Opłaty miesięczne

2.1.1.

Za przydzieloną przepustowość wyrażoną w maksymalnej liczbie
możliwych do wysłania komunikatów na sekundę
(z zastrzeżeniem pkt III i IV)

2.2

Opłaty kwartalne

2.2.1.

Od każdego komunikatu wysłanego przez członka giełdy
(z zastrzeżeniem pkt IV i V)

3.

Opłaty operacyjne na rynku kasowym (z zastrzeżeniem pkt VI, VII, IX i X):

3.1.1.

Akcje, prawa do akcji i ETF-y

1 250 zł - 1 500 zł,
w zależności od
typu udostępnionego
rozwiązania dostępowego

10 zł za każdy komunikat
zwiększający przepustowość powyżej
20 komunikatów/sekundę
łącznie

0,04 zł,
nie więcej niż 8 000 zł

Opłata stała od zlecenia lub transakcji pakietowej
Opłata od wartości zlecenia lub transakcji pakietowej

0,15 zł

od wartości do 100 tys. zł
od wartości pomiędzy 100 tys. zł a 2 mln zł
od wartości przekraczającej 2 mln zł
Łącznie od zlecenia lub transakcji pakietowej nie więcej niż

3.1.2.

3.2.

Opłata od transakcji pakietowej jeżeli kupującym i sprzedającym
jest ten sam członek giełdy

0,029%
0,024%
0,010%
880 zł

1/2 opłat z pkt 3.1.1.

Dłużne instrumenty finansowe - obrót sesyjny
Opłata od wartości zlecenia

0,010%

3.3.

Inne instrumenty finansowe - obrót sesyjny
Opłata stała od zlecenia
Opłata od wartości zlecenia

3.4.

Dłużne instrumenty finansowe - transakcje pakietowe

3.4.1.

Opłata od wartości transakcji pakietowej

3.4.2.

Opłata od transakcji pakietowej jeżeli kupującym i sprzedającym
jest ten sam członek giełdy

3.5.

Inne instrumenty finansowe - transakcje pakietowe

3.5.1.

Opłata od wartości transakcji pakietowej

Łącznie od zlecenia nie więcej niż

0,30 zł
0,025%
880 zł

od wartości do 10 mln zł
od wartości przekraczającej 10 mln zł

0,006%
0,003%

1/2 opłaty z pkt 3.4.1.

nie więcej niż
3.5.2.

Opłata od transakcji pakietowej jeżeli kupującym i sprzedającym
jest ten sam członek giełdy

3.6.

Transakcje odkupu lub odsprzedaży instrumentów finansowych

0,015%
880 zł

1/2 opłaty z pkt 3.5.1.

Opłata od wartości transakcji

0,10%

4.

Opłaty operacyjne na rynku terminowym (z zastrzeżeniem pkt VI i IX):

4.1.

Kontrakty terminowe
Opłata stała od kontraktu

4.1.a

kontrakty na indeks WIG20

1,60 zł

4.1.b

kontrakty na indeks mWIG40

1,60 zł

4.1.c

kontrakty na indeks WIG.GAMES

1,00 zł

4.1.d

kontrakty na indeks WIG.MS-BAS

1,00 zł

4.1.e

kontrakty na indeks WIG.MS-FIN

1,00 zł

4.1.f

kontrakty na indeks WIG.MS-PET

1,00 zł

4.1.g

kontrakty na obligacje

0,48 zł

4.1.h

kontrakty na akcje

0,34 zł

4.1.i

kontrakty na kursy walut

0,08 zł

4.1.j

kontrakty na stawki WIBOR

0,48 zł

4.2.

Opcje
Opłata od wartości transakcji opcjami oraz opłata minimalna
i maksymalna od jednej opcji

% wartości
transakcji

min. od
jednej opcji

maks. od
jednej opcji

4.2.a

opcje na indeksy

0,60%

0,20 zł

1,20 zł

4.2.b

opcje na akcje

0,60%

0,04 zł

0,24 zł

4.3.a

kontrakty na indeks WIG20

5,10 zł

4.3.b

kontrakty na indeks mWIG40

5,10 zł

4.3.c

kontrakty na indeks WIG.GAMES

3,00 zł

4.3.d

kontrakty na indeks WIG.MS-BAS

3,00 zł

4.3.e

kontrakty na indeks WIG.MS-FIN

3,00 zł

4.3.f

kontrakty na indeks WIG.MS-PET

3,00 zł

4.3.

Transakcje odkupu lub odsprzedaży kontraktów terminowych
Opłata stała od kontraktu

4.3.g

kontrakty na obligacje

1,44 zł

4.3.h

kontrakty na akcje

1,02 zł

4.3.i

kontrakty na kursy walut

0,24 zł

4.3.j

kontrakty na stawki WIBOR

1,44 zł

4.4.

Transakcje odkupu lub odsprzedaży opcji
Opłata od wartości transakcji opcjami
oraz opłata minimalna i maksymalna od jednej opcji

4.4.a

opcje na indeksy

% wartości
transakcji
1,80%

4.4.b

opcje na akcje

1,80%

min. od jednej
opcji
0,60 zł

maks. od
jednej opcji
3,60 zł

0,12 zł

0,72 zł

5.1.

Opłaty operacyjne od obrotu dokonywanego w ramach wykonywania zadań animatora
rynku na rynku kasowym zgodnie z wymogami i warunkami animowania, o których mowa
w Załączniku Nr 12 do Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego (z zastrzeżeniem pkt VII,
IX, X oraz XII - XIV):

5.1.1.

Akcje z indeksu WIG20
Opłata stała od zlecenia
Opłata od wartości zlecenia

5.1.2.

Łącznie od zlecenia nie więcej niż

0,05 zł
0,0058%
175 zł

Łącznie od zlecenia nie więcej niż

0,05 zł
0,0034%
105 zł

Łącznie od zlecenia nie więcej niż

0,05 zł
0,0017%
105 zł

Łącznie od zlecenia nie więcej niż

0,05 zł
0,0034%
105 zł

Łącznie od zlecenia nie więcej niż

0,0017%
105 zł

Łącznie od zlecenia nie więcej niż

0,05 zł
0,0034%
105 zł

Akcje z indeksu mWIG40
Opłata stała od zlecenia
Opłata od wartości zlecenia

5.1.3.

Pozostałe akcje
Opłata stała od zlecenia
Opłata od wartości zlecenia

5.1.4.

ETF-y
Opłata stała od zlecenia
Opłata od wartości zlecenia

5.1.5.

Dłużne instrumenty finansowe
Opłata od wartości zlecenia

5.1.6.

Pozostałe instrumenty finansowe
Opłata stała od zlecenia
Opłata od wartości zlecenia

5.2.

5.2.1.

Opłaty operacyjne od obrotu dokonywanego w ramach wykonywania zadań animatora
rynku na rynku terminowym zgodnie z wymogami i warunkami animowania, o których
mowa w Załączniku Nr 12 do Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego (z zastrzeżeniem
pkt IX oraz XII - XIV):
Kontrakty terminowe
Opłata stała od kontraktu

5.2.1.a

kontrakty na indeks WIG20

0,68 zł

5.2.1.b

kontrakty na indeks mWIG40

0,42 zł

5.2.1.c

kontrakty na indeks WIG.GAMES

0,35 zł

5.2.1.d

kontrakty na indeks WIG.MS-BAS

0,35 zł

5.2.1.e

kontrakty na indeks WIG.MS-FIN

0,35 zł

5.2.1.f

kontrakty na indeks WIG.MS-PET

0,35 zł

5.2.1.g

kontrakty na obligacje

0,08 zł

5.2.1.h

kontrakty na akcje

0,08 zł

5.2.1.i

kontrakty na kursy walut

0,02 zł

5.2.1.j

kontrakty na stawki WIBOR

0,08 zł

5.2.2.

Opcje
Opłata od wartości transakcji opcjami oraz opłata minimalna i maksymalna od jednej opcji
% wartości
transakcji

min. od
jednej opcji

maks. od
jednej opcji

5.2.2.a

opcje na indeksy

0,15%

0,05 zł

0,30 zł

5.2.2.b

opcje na akcje

0,15%

0,01 zł

0,06 zł

5.3.

Opłaty operacyjne od obrotu dokonywanego w ramach wykonywania zadań
animatora rynku w systemie animatora rynku, zgodnie z wymogami i warunkami
animowania, o których mowa w Załączniku Nr 13 do Szczegółowych Zasad Obrotu
Giełdowego (z zastrzeżeniem pkt VII, IX, XII i XIII):

5.3.1.

Instrumenty strukturyzowane
Opłata stała od zlecenia
Opłata od wartości zlecenia
Łącznie od zlecenia nie więcej niż

0,05 zł
0,0017%
105 zł

6.

Inne opłaty:

6.1.

Publiczna oferta sprzedaży [uchylone]

6.2.

Wezwanie w trybie nabycia znacznych pakietów akcji (z zastrzeżeniem pkt VII):

6.2.1.

Opłata jednorazowa za ogłoszenie wezwania

6.2.2.

Opłata stała od zlecenia kupna

6.2.3.

5 000 zł
1 zł

Opłata od wartości zlecenia kupna

0,033%

Opłata stała od zlecenia sprzedaży

1 zł

Opłata od wartości zlecenia sprzedaży

od wartości do 100 tys. zł
od wartości przekraczającej 100 tys. zł

6.3.

Anulowanie transakcji (z zastrzeżeniem pkt VIII):

6.3.1.

Opłata za złożenie wniosku o anulowanie transakcji

Opłata pobierana w przypadku anulowania transakcji

0,033%
0,024%

10 000 zł
% wartości
anulowanej
transakcji

opłata min.
od anulowanej
transakcji

opłata
maks. od
anulowanej
transakcji

0,1%
1%
1%

10 000 zł
10 000 zł
10 000 zł

100 000 zł
100 000 zł
100 000 zł

6.3.2.a
6.3.2.b
6.3.2.c

kontrakty terminowe na obligacje lub na stawki WIBOR
pozostałe kontrakty terminowe
inne instrumenty finansowe

6.4.

Korekta transakcji pakietowej (z zastrzeżeniem pkt XI):

6.4.1.

Opłata za złożenie wniosku o korektę transakcji

6.5.

Opłata jednorazowa za ogłoszenie przymusowego wykupu akcji

6.6.

Opłaty miesięczne za korzystanie z profili dostępu w ramach usługi Risk Management
Access („RMA”):

6.6.1.

Za korzystanie z aktywnych profili dostępu w ramach usługi RMA:

6.6.1.a

Opłata za pierwszy aktywny profil dostępu

6.6.1.b

Opłata za każdy kolejny aktywny profil dostępu

6.6.2.

Za korzystanie z pasywnych profili dostępu w ramach usługi RMA:

6.6.2.a

Opłata za pierwszy pasywny profil dostępu

6.6.2.b

Opłata za każdy kolejny pasywny profil dostępu

2 000 zł

15 000 zł

1650 zł
825 zł

1100 zł

550 zł

Zastrzeżenia:
I.

Opłata niezależna od wybranego przez członka giełdy zakresu otrzymywanych danych.

II.

Członek giełdy wnoszący opłaty za korzystanie z innego niż określone w pkt 1.1. i 1.2. rozwiązania dostępowego nie jest
zobowiązany do wnoszenia opłat, o których mowa w pkt 1.1 i 1.2. dla tego dołączenia.

III.

Opłata zależna od najwyższego przydzielonego członkowi giełdy limitu przepustowości w danym miesiącu w ramach tego
dołączenia. Podstawa do naliczenia łącznej opłaty za wszystkie dołączenia jest pomniejszana o przyznaną członkowi giełdy
wielkość przepustowości wolną od opłat (20 komunikatów/sekundę).

IV.

Przez komunikaty rozumie się następujące operacje na zleceniach dokonywane przez członka giełdy: składanie,
modyfikowanie oraz anulowanie zleceń maklerskich.

V.

Opłat tych nie pobiera się od komunikatów wysyłanych przez członka giełdy wyłącznie w ramach wykonywania zadań
animatora rynku.

VI.

Opłaty pobierane od każdej strony transakcji, z wyjątkiem obrotu dokonywanego w ramach wykonywania zadań
animatora rynku.

VII.

Opłaty od zleceń pobiera się od każdego zlecenia zrealizowanego w ciągu jednej sesji giełdowej lub jego części
zrealizowanej w ciągu jednej sesji giełdowej.

VIII.

Opłaty pobierane wyłącznie od członka giełdy wnioskującego o anulowanie transakcji.

IX.

Od stron anulowanych transakcji nie są pobierane opłaty operacyjne wynikające z tych transakcji.

X.

Do dłużnych instrumentów finansowych zalicza się obligacje, listy zastawne oraz inne zbywalne papiery wartościowe
inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu (z wyłączeniem obligacji
strukturyzowanych i innych instrumentów strukturyzowanych inkorporujących prawa majątkowe odpowiadające prawom
wynikającym z zaciągniętego długu).

XI.

Opłata za złożenie wniosku pobierana jest od każdej ze stron korygowanej transakcji pakietowej. Opłaty operacyjne od
stron korygowanej transakcji pakietowej nie podlegają obniżeniu ani zwrotowi.

XII.

Prawo do obniżonych stawek opłat giełdowych od transakcji zawartych w ramach animowania, o których mowa
odpowiednio w pkt 5.1, 5.2 lub 5.3 niniejszego Załącznika, przysługuje animatorom rynku, którzy w umowie o animowanie
zobowiązali się do wypełniania wymogów animowania w zakresie obecności w arkuszu zleceń, minimalnej
wartości/wolumenu zleceń i maksymalnego spreadu, określonych dla danych instrumentów odpowiednio w Załączniku
Nr 12 lub 13 do Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, jak również dodatkowych warunków animowania określonych
w tych załącznikach. Przepisy zdania pierwszego stosuje się odpowiednio do opłat od członków giełdy, za pośrednictwem
których wykonują swoje zadania animatorzy rynku niebędący członkami giełdy.

XIII.

Animator rynku zachowuje prawo do obniżonych stawek opłat giełdowych, o których mowa odpowiednio w pkt 5.1, 5.2
lub 5.3 niniejszego Załącznika, również w przypadku braku realizacji obowiązujących go wymogów animowania lub
dodatkowych warunków animowania, o których mowa odpowiednio w Załączniku Nr 12 lub 13 do Szczegółowych Zasad
Obrotu Giełdowego, z powodu wystąpienia wyjątkowych okoliczności, o których mowa w art. 3 Rozporządzenia
delegowanego Komisji (UE) 2017/578.

XIV.

Animator rynku zachowuje prawo do obniżonych stawek opłat giełdowych, o których mowa odpowiednio w pkt 5.1 lub
5.2 niniejszego Załącznika, również w przypadku braku realizacji obowiązujących go wymogów animowania lub
dodatkowych warunków animowania, o których mowa w Załączniku Nr 12 do Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego,
w przypadku ogłoszenia przez Giełdę skrajnych warunków rynkowych określonych w Załączniku Nr 10 do Szczegółowych
Zasad Obrotu Giełdowego. W okresie tym animator rynku zobowiązany jest jednak do należytej staranności
w wykonywaniu czynności animowania, w tym w zakresie realizacji złagodzonych warunków animowania, jakie zgodnie
z Załącznikiem Nr 12 do Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego obowiązują w przypadku ogłoszenia skrajnych
warunków rynkowych.

