Umowa na pełnienie funkcji animatora rynku
przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.
zawarta w dniu ...................... 2008 roku w Warszawie pomiędzy:
Towarową Giełdą Energii S. A.
Siedziba: ul. Poleczki 23 bud. H, 02-822 Warszawa
REGON: 016165065
NIP: 527-22-66-714
którą reprezentują:
- ……………………………….. - ………………………………..
- ……………………………….. - ………………………………..
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030144
dalej zwana: „TGE”

oraz

Spółką: ..................................
Siedziba: .................................
REGON: ....................
NIP: .........................
którą reprezentują:
- ……………………………….. - ………………………………..
- ……………………………….. - ………………………………..
zarejestrowaną w ......................................... pod numerem KRS .............................
dalej zwana: Animatorem

obie dalej zwane: „Strony”
PREAMBUŁA

Mając na uwadze:
- Regulamin Towarowej Giełdy Energii S.A., a w szczególności Część I punkt 7,
- że Animator na mocy uchwały Zarządu Nr … z dnia został dopuszczony do działania na TGE w
zakresie …………….
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Strony zawierają Umowę na pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy
Energii S.A. (dalej zwaną „Umową”).

Artykuł 1
Przedmiot umowy

Umowa określa prawa i obowiązki Stron związane z działalnością Animatora na TGE,
w szczególności:
1. Rynek notowań oraz notowane na tym Rynku instrumenty, dla których Animator realizuje
swoją funkcję na podstawie Umowy.
2. Minimalną ilość kontraktów (w jednostce notowania na danym instrumencie) w składanych
zleceniach.
3. Maksymalną różnicę pomiędzy najwyższymi limitami cen w zleceniach kupna, a

najniższymi limitami cen w zleceniach sprzedaży dla poszczególnych instrumentów,
zwaną także spread.
4. Datę rozpoczęcia działalności oraz okres pełnienia funkcji animatora rynku.
5. Wysokość opłat należnych TGE oraz zasady ich uiszczania w związku z pełnieniem funkcji
animatora rynku.

Artykuł 2
Definicja terminów
Jeżeli nie wynika inaczej z treści Umowy bądź obowiązującego prawa, terminy użyte w Umowie mają
znaczenie zgodne z ich definicjami stosowanymi w obowiązującym Regulaminie TGE.

Artykuł 3
Prawa i obowiązki stron
1. Animator zobowiązuje się do:
a) stałego składania w dni robocze zleceń kupna i sprzedaży dla instrumentów notowanych na
Rynku ……. wymienionych w Artykule 4 podczas fazy notowań ciągłych, która odbywa się
zgodnie z harmonogramem notowań przedstawionym w odpowiednich warunkach obrotu,
z zastrzeżeniem ppkt. b), pkt. 3 oraz terminów określonych w Artykule 4;
b) składania zleceń, o których mowa w ppkt a) nie później niż 30 minut od rozpoczęcia fazy
notowań ciągłych oraz dostosowania w trakcie notowań ciągłych swoich zleceń do warunków
określonych w pkt.2 w czasie nie dłuższym niż ustalony dla danego instrumentu
w Artykule 4;
c) realizacji czynności faktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy.
2. Zlecenia, o których mowa w pkt. 1 a) muszą spełniać określone w Artykule 4 wymagania
dotyczące minimalnej ilości oraz maksymalnego spreadu.
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3. Animator ma prawo bez podawania powodów wstrzymać pełnienie swojej funkcji przez 26 dni
roboczych w ciągu całego roku kalendarzowego, o czym zobowiązany jest bezzwłocznie
poinformować TGE. Informacja taka musi dotrzeć do TGE najpóźniej na trzy dni robocze przed
dniem notowań i musi określać czas wstrzymania wykonywania funkcji animatora rynku oraz
moment ponownego rozpoczęcia pełnienia funkcji animatora rynku. Ponadto Animator ma prawo
do 1,5 godz. wstrzymania wykonywania funkcji animatora rynku dziennie (dla każdego dnia mogą
to być inne godz., dopuszcza się również dzielenie tego okresu na krótsze odcinki czasu), o czym
zobowiązany jest poinformować TGE najpóźniej na pięć minut przed wstrzymania wykonywania
funkcji.
4. Animator jest zwolniony w okresie pełnienia swojej funkcji z opłat rocznych należnych TGE za
uczestnictwo w animowanym rynku z zastrzeżeniem punktu 6. Opłaty transakcyjne naliczane są
według stawek podanych w artykule 4. Opłaty transakcyjne za dany miesiąc kalendarzowy

podlegają rozliczeniu po zakończeniu, ustalonego w terminarzu płatności, pierwszego
okresu rozliczeniowego przypadającego w następnym miesiącu kalendarzowym, na
zasadach określonych w Regulaminie TGE SA.
5. Weryfikacja obowiązków opisanych w art. 3 pkt. 1 oraz pkt. 2 jest przeprowadzana przez TGE
codziennie. W przypadku niewywiązania się Animatora z obowiązków TGE informuje o tym
fakcie Animatora drogą telefoniczną bądź za pomocą poczty elektronicznej. Ponadto ostatniego
dnia każdego miesiąca TGE weryfikuje postanowienia art. 3 pkt. 3 i informuje Animatora o wyniku
tej weryfikacji za pomocą poczty elektronicznej.
6. Jeżeli Animator nie wykona swoich obowiązków zgodnie z Umową, TGE ma prawo naliczenia
Animatorowi za dany miesiąc kalendarzowy opłaty transakcyjnej takiej samej jak w stosunku do
Członka TGE, który nie pełni funkcji animatora rynku, za wolumen transakcji zawartych w tym
miesiącu oraz 1/12 opłaty rocznej za uczestnictwo na animowanym rynku. Opłaty, o których

mowa wyżej, za dany miesiąc kalendarzowy podlegają rozliczeniu po zakończeniu,
ustalonego w terminarzu płatności, pierwszego okresu rozliczeniowego przypadającego w
następnym miesiącu kalendarzowym, na zasadach określonych w Regulaminie TGE SA.
Jeśli na danym rynku obowiązuje więcej niż jeden wariant opłat rocznych, opłaty,
o których mowa wyżej naliczane są zgodnie z wybranym przez Animatora wariantem
opłaty rocznej przed podpisaniem niniejszej umowy.
7. Wszelkie pozostałe prawa i obowiązki Stron określone są w Regulaminie TGE.
8. Warunki pełnienia funkcji animatora rynku określa Artykuł 4.
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Artykuł 4
Warunki pełnienia funkcji animatora rynku
Rynek Animatora
Rynku

Koniec
obowiązku
animacji

Minimalna
moc
kwotowanych
towarów
giełdowych
[MW]

Odnawianie
kwotowań po
zawartych
transakcjach

Maksymalny
spread

Wysokość
opłaty
prowizyjnej
(PLN/MWh)

Kwotowane produkty
w zakresie energii
elektrycznej:
Hours 1-24 (d+1; d+2)*

Ostatni RDN
– 15 min

5

5 min

5 PLN

0,001

Base d+1, d+2

Ostatni RDN
– 15 min

5

5 min

3 PLN

0,001

Peak d+1, d+2

Ostatni RDN
– 15 min

5

5 min

5 PLN

0,001

Offpeak d+1, d+2

Ostatni RDN
– 15 min

5

5 min

5 PLN

0,001

Base w+1 do w+3

D-3
(czwartek)

5

15 min

4 PLN

0,001

Peak w+1 do w+3

D-3
(czwartek)

5

15 min

8 PLN

0,001

Base m+1 do m+3

D-3

5

20 min

4 PLN

0,001

Peak m+1 do m+3

D-3

5

20 min

8 PLN

0,001

Base m+4 do m+6

D-3

5

30 min

4 PLN

0,001

Peak m+4 do m+6

D-3

5

30 min

8 PLN

0,001

Base Q+1

25 m-1

5

30 min

5 PLN

0,001

Peak Q+1

25 m-1

5

30 min

10 PLN

0,001

Base Q+2

25 m-1

5

30 min

5 PLN

0,001

Peak Q+2

25 m-1

5

30 min

10 PLN

0,001

Base Q+3

25 m-1

5

30 min

5 PLN

0,001

Peak Q+3

25 m-1

5

30 min

10 PLN

0,001

Base Y+1, Y+2, Y+3

15 grudnia r-1

5

30 min

5 PLN

0,001

Peak Y+1, Y+2, Y+3

15 grudnia r-1

5

30 min

10 PLN

0,001

D – pierwszy dzień dostawy danego produktu
*dotyczy wszystkich godzin notowanych dla danego dnia dostawy
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Kod
instrumentu
na TGE SA

Artykuł 5
Natychmiastowe rozwiązanie Umowy
TGE ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy jeżeli Animator nie spełnia obowiązków
wymienionych w Artykule 3 pkt. 1, pomimo otrzymania od TGE informacji o niewywiązywaniu się
przez Animatora z obowiązków, zgodnie z Artykułem 3 pkt. 5.

Artykuł 6
Dane kontaktowe
Wszelka wymiana informacji pomiędzy TGE a Animatorem odbywa się przy użyciu poniższych
danych kontaktowych:
1. Po stronie TGE: imię, nazwisko lub nazwa departamentu, adres, telefon, fax, e-mail
2. Po stronie Animatora: imię, nazwisko lub nazwa departamentu, adres, telefon, fax, e-mail.
3. Zmiana danych określonych w ust. 1 i ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy i jest skuteczna od
chwili doręczenia informacji o zmianie tych danych drugiej Stronie w formie pisemnej.

Artykuł 7
Postanowienia końcowe
1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 30-dniowego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec dnia.
2. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem lub natychmiastowe rozwiązanie umowy skutkują
zawieszeniem dopuszczenia Animatora do Rynku ……………… do czasu spełnienia wszystkich
określonych w Regulaminie TGE wymagań związanych z dopuszczeniem do tego rynku. Kolejne
zawarcie umowy na pełnienie funkcji animatora rynku może nastąpić po upływie 3 miesięcy od
dnia, w którym poprzednia umowa przestała obowiązywać.
3. Wypowiedzenie musi mieć formę pisemną i musi zawierać dzień, w którym Umowa przestaje
obowiązywać.
4. Za formę pisemną uznane jest dla potrzeb niniejszej Umowy pismo doręczone osobiście za
potwierdzeniem odbioru, pismo wysłane listem poleconym oraz fax z dokumentem
potwierdzającym jego skuteczne przesłanie.
5. TGE jest zobowiązana do poinformowania Członka TGE pełniącego funkcję animatora rynku o
zmianie warunków pełnienia tej funkcji dla innych Członków TGE pełniących tą funkcję na danym
Rynku.
6. Jeżeli TGE dokona zmiany w Regulaminie TGE w części odnoszącej się do zasad

funkcjonowania animatorów lub w właściwych warunkach obrotu opisujących animowany
rynek Animator ma prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem 3-dniowego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na dzień poprzedzający wejście w życie zmian Regulaminu
7. Umowa zostaje sporządzona w języku polskim w dwóch [2] jednobrzmiących egzemplarzach,
z których każdy jest oryginałem. Każda ze stron otrzymuje jeden [1] egzemplarz.
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8. Wszelkie spory powstałe w związku z Umową będą rozstrzygane przez Sąd Giełdowy na mocy
Regulaminu TGE.
9. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia…

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

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

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

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

TGE

Animator Rynku
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