CZWARTE SPOTKANIE Z CYKLU „GOŚĆ IZBY”
We wtorek 18 czerwca br. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Gość Izby” zorganizowane w
formule wykładowo-dyskusyjnej z częścią networkingową poświęcone „Platformie
Żywnościowej” oraz Ogólnym Warunkom Handlu Zbożami i Oleistymi. Podczas spotkania
zostały przedstawione tematy:
•

„Polskie Ogólne Warunki nr 1 w handlu zbożami, nasionami oleistymi i surowcami do
produkcji pasz” - p. Dariusz Kutzias – Prezes DAKU International Sp. z o.o.

•

Projekt „Platforma Żywnościowa” – uruchomienie giełdowego rynku towarów rolnospożywczych - p. Jacek Ostas – Manager Projektu, Towarowa Giełda Energii S.A.

Pan Prezes Dariusz Kutzias przedstawił opracowane w 2009 roku przez grupę ekspertów przy
Izbie Polskie Ogólne Warunki Handlu Zbożami, Nasionami oleistymi i Surowcami do Produkcji
Pasz, które zostały stworzone w oparciu o Znormalizowane warunki w niemieckim handlu
zbożem. Obecnie opracowywana jest druga wersji polskich warunków. Jak przypomniał
Prezes Kutzias gdy w umowie jest zapis na sąd arbitrażowy, to w przypadku sporu strony
poddają się jurysdykcji fachowego Arbitrażu, a nie Sądowi Powszechnemu. Może to być
Arbitraż przy Izbie Zbożowo-Paszowej, gdzie spory rozstrzygają fachowcy lub każdy inny
Arbitraż (np. przy KIG-u lub innych stowarzyszeniach); sądy Powszechne są niestety
niekompetentne, powolne, działają opieszale, sprawy ciągną się latami, a to może zagrozić
egzystencji firmy.
Arbitraż składa się z fachowców, którzy na co dzień siedzą w tej materii i mają ogromne
doświadczenie oraz wiedzę. Sprawy Arbitrażowe trwają krótko, wyroki są szybkie i
skuteczne- rozstrzygają kupcy. Prawnik jest potrzebny tylko po to, żeby czuwał nad
przebiegiem postępowania arbitrażowego czy nie zostały popełnione błędy proceduralne i
czy nie naruszono porządku prawnego Rzeczpospolitej Polskiej.
Od wyroku nie można się odwołać, dlatego arbitrzy muszą być starannie przygotowani.
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Przedstawiciel Grupy GPW omówił projekt giełdowego tnku towarów rolno-spożywczych, w
tym strukturę projektu oraz oczekiwany efekt projektu jakim jest powstanie
zorganizowanego runku giełdowego dla towarów rolno-spożywczych, prowadzonego na
zasadach komercyjnych przez operatora zaakceptowanego przez KOWR.
Pan Jacek Ostas omówił podstawowe założenia dla rynku giełdowego:
• Prowadzenie notowań towarów rolno-spożywczych na Rynku Towarów RolnoSpożywczych (RTRS) - wyodrębnionym segmencie Rynku Towarów Giełdowych w
Towarowej Giełdzie Energii S.A. (TGE)
• Obsługa rynku w zakresie zabezpieczeń i rozliczeń finansowych prowadzona przez
Giełdową Izbę Rozrachunkową (GIR) w Izbie Rozliczeniowej Giełd i Towarów S.A.
(IRGiT)
• Obsługa rynku w zakresie rozliczeń w towarze prowadzona w magazynach
posiadających autoryzację TGE
• W okresie pilotażu – od 1 marca 2020 do 31 sierpnia 2020 - planowane prowadzenie
notowań dla pszenicy zwyczajnej, w formule rynku spot, z fizyczną dostawą towaru
• Planowane wprowadzenie dwóch równoległych systemów obrotu:
o System kursu jednolitego - regularny obrót wystandaryzowanymi kontraktami
spot (wszystkie transakcje na sesji zawierane po tym samym kursie
wyznaczonym na podstawie wszystkich zgłoszonych ofert kupna i sprzedaży)
o System aukcyjny - doraźne aukcje sprzedaży organizowane na wniosek
oferenta towaru
• Po zakończeniu pilotażu dalszy rozwój rynku poprzez:
o Wprowadzenie nowych instrumentów spot
o Wprowadzenie kontraktów terminowych
o Wprowadzenie nowych towarów (np. kukurydza, rzepak, cukier biały,
odtłuszczone mleko w proszku, koncentrat soku jabłkowego, półtusze
wieprzowe)
Podczas spotkania trwała długa i ożywiona dyskusja dotycząca poruszanych tematów.
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