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Instytucja gie³dy towarowej w systemie formalnego
rynku rolnego

W�ródwielo�ciwspó³czesnych rynkówrolnych i ¿ywno�ciowychznacz-
n¹ specyfik¹ odznaczaj¹ siê rynki zorganizowanewsposób instytucjonalny,
zwane równie¿ rynkami formalnymi1. Nale¿¹ do nich gie³dy, aukcje oraz
rynki hurtowe. Szczególn¹ rolê pe³ni gie³da towarowa, prowadz¹ca zorga-
nizowan¹wymianê handlow¹ towaramimasowymi,wystandaryzowanymi
i jako�ciowo jednorodnymi,wystêpuj¹cymiw ilo�ciachhurtowych.Zuwagi
na zakres dokonywanych transakcji oraz ich specyfikê nale¿y do instytucji
kszta³tuj¹cych koniunkturê, ceny i regu³y obrotu produktami rolnymi na
rynku krajowymorazmiêdzynarodowym. Stanowi jedn¹ z podstawowych
instytucji nowoczesnej infrastruktury rynkowej2.

1 SzerzejW. J a n u s z k i e w i c z, [w:]Gie³dywgospodarce �wiatowej,Warszawa1987,
s. 26 i nast.

2 Historia gie³dy siêga czasów staro¿ytnego Rzymu oraz s³ynnych jarmarków miast
feudalnych uznawanych za pierwowzór rynku formalnego. Rozwój wspó³czesnej gie³dy
towarowej przypada naXIXwiek. Szczególne znaczeniemia³y ówczesne gie³dy londyñskie,
z uwagi na pozycjêWielkiej Brytanii w gospodarce i handlu �wiatowym.Dalszy gwa³towny
rozwój gie³dy towarowej nast¹pi³ wraz z globalizacj¹ rynków, produkcji oraz przep³ywu
informacji. Por. B. I w a n, Z do�wiadczeñ gie³d towarowych. Konferencja naukowa. Me-
chanizmy i infrastruktura rynku rolnego, cz. II, Warszawa 1995, s. 37 i nast.



18

Beata Je¿yñska

W pi�miennictwie wskazuje siê na istnienie wielu kryteriów pozwala-
j¹cych na systematyzacjê gie³d3. W odniesieniu do gie³dy towarowej4 za-
sadnicz¹ jest tu klasyfikacja z uwagi na rodzaj przeprowadzonych transak-
cji, wed³ug której wyró¿nia siê:
gie³dê prowadz¹c¹ transakcje rzeczywiste (gotówkowe) � których

celem jest przeniesienie prawa w³asno�ci towaru ze sprzedaj¹cego na
kupuj¹cego, nawarunkach oraz za cenê ustalon¹ zgodnie z regu³ami gie³dy.
Obejmuj¹ tradycyjne transakcje gie³dowe: natychmiastowe oraz termino-
we;
gie³dê prowadz¹c¹ transakcje nierzeczywiste (terminowe) � których

istota sprowadza siê do ustalenia terminu ichwykonania po cenie ustalonej
z góry w dacie zawierania transakcji. Celem tych transakcji nie jest sam
obrót towarami, ale uzyskanie korzy�ci wskutek zmiany cen, wykorzysta-
nie ró¿nic cenowych tych samych towarów na ró¿nych rynkach oraz za-
bezpieczenie przed ewentualnymi stratami.
Kolejne kryterium klasyfikacyjne stanowi forma organizacyjnoprawna

gie³dy. W takim ujêciu gie³dy tworz¹ dwa podstawowe modele:
amerykañski � w którym gie³da ma charakter korporacyjny i jest in-

stytucj¹ prywatnoprawn¹, tworzon¹ przez ró¿norodne organizacje kupiec-
kie oraz gospodarcze; funkcjonuj¹c¹ na podstawie przepisów reguluj¹cych
powstawanie oraz dzia³alno�æ typowych dla poszczególnych krajów pod-
miotów gospodarczych, w zasadzie bez ingerencji oraz nadzoru pañstwa,
podlegaj¹c¹ jedynie kontroli cz³onków za³o¿ycieli oraz specjalnie do tego
powo³anych organizacji5;

3 Przyk³adowowg zakresu dostêpu do gie³dwyró¿nia siê gie³dy zamkniête i otwarte;wg
zakresu dokonywanych transakcji � miêdzynarodowe i krajowe; wg techniki dokonywa-
nych transakcji � elektroniczne, open outcry, mieszane. Por. M. D r e g e r, Co trzeba wie-
dzieæ o gie³dach i rynkach hurtowych, Biuletyn Informacyjny ARR 1999, nr 2 s. 32 i nast.
oraz B. I w a n, jw. s. 37 i nast.

4 Poza gie³d¹ towarow¹ wyró¿niamy: gie³dê pieniê¿n¹ � na której odbywa siê zorgani-
zowany systemkojarzenia ofert kupna i sprzeda¿y kruszców szlachetnych,monet, dewiz lub
papierów warto�ciowych; gie³dê papierów warto�ciowych � na której przede wszystkim
dokonywany jest obrót papierami warto�ciowymi przynosz¹cymi zmienny dochód (np.
akcjami) oraz niektórymi papierami warto�ciowymi przynosz¹cymi sta³y dochód (np. obli-
gacjami); a tak¿e gie³dê us³ug �w�ród których znaczenie szczególnemaj¹ gie³dy frachtowe
(kontrakty przewozowe) i gie³dy ubezpieczeniowe.

5 Taka organizacja gie³d dominuje w USA, Kanadzie, Australii, Ameryce Pd., a tak¿e
na DalekimWschodzie.
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europejski � zwany tak¿e niekiedy niemieckim lub kontynentalnym,w
którym gie³da jest instytucj¹ publicznoprawn¹, podlegaj¹c¹ nadzorowi
pañstwa, tworzon¹ i dzia³aj¹c¹ na podstawie odrêbnego aktu prawnego, z
regu³y ustawy.Wmodelu tympañstwopoprzez organy administracji udzie-
la zezwolenia na utworzenie gie³dy oraz okre�la zasady jej funkcjonowania,
kapita³ za³o¿ycielski, organy wewnêtrzne i zasady przeprowadzania trans-
akcji gie³dowych. Dzia³alno�æ gie³dy jest prowadzona w granicach �ci�le
okre�lonych ustaw¹, a zakres ingerencji pañstwa jako organu za³o¿yciel-
skiego przejawia siê przede wszystkim w obligatoryjnym ustanowieniu
specjalnego organu wewnêtrznego, który poza czynno�ciami kontrolnymi
uczestniczy w statutowej dzia³alno�ci gie³dy w ró¿nych formach. A tak¿e
wkszta³towaniu sk³adu cz³onków zarz¹du lub rady gie³dy orazmo¿liwo�ci
rozwi¹zania gie³dy6.
W praktyce czêsto ma miejsce tworzenie gie³dy charakteryzuj¹cej siê

mieszan¹ form¹ organizacyjnoprawn¹, ³¹cz¹c¹ elementy obu modeli, od-
powiednio do potrzeb poszczególnych rynków7.
W Polsce tradycje obrotu gie³dowego produktami rolnymi siêgaj¹ od-

leg³ej przesz³o�ci8, ale ustanowienie gie³dy jako instytucji rynku formalnego
nast¹pi³o de factow 1817 r. wraz z otwarciem pierwszej gie³dy towarowej
na mocy postanowienia Ksiêcia Namiestnika Królewskiego. W okresie
miêdzywojennymdo roku 1939wPolsce funkcjonowa³o osiemgie³d9 pro-
wadz¹cych przede wszystkim obrót towarami rolno-spo¿ywczymi. Ich
organizacjê i dzia³alno�æ okre�la³o rozporz¹dzenie Prezydenta RP z dnia
23 grudnia 1924 r. o organizacji gie³d10. Regulacja ta wzorowa³a siê na
ówczesnych standardach europejskich, co w szczególno�ci uwidacznia³o
siê w odniesieniu do konstrukcji prawnej maklera oraz cz³onkostwa gie³-

6 Model ten, jak wynika z tre�ci projektów ustaw o gie³dach, wydaje siê byæ najbli¿szy
polskiemu ustawodawcy. Por. te¿ M. D r e w i ñ s k i, Gie³dy towarowe, Warszawa 1997.

7 Tak ma to miejsce w odniesieniu do niektórych gie³d europejskich, np. holenderskiej
czy belgijskiej. Ich organizacja zbli¿ona jest domodelu gie³d korporacyjnych, ale z istotnymi
odrêbno�ciami. Tworz¹ one tzw. model mieszany.

8 Zob. M. D r e w i ñ s k i, op. cit., s. 155 i nast. oraz F. Tom a n e k, Handel towarowy
i pieniê¿ny. Jego organizacja i technika, Lwów-Warszawa 1937, s. 116 i nast.

9 Z siedzib¹wBydgoszczy,Katowicach,Krakowie, Lublinie, Lwowie, £odzi, Poznaniu
i Warszawie.

10 Dz.U. RP z 1930 r. Nr 23, poz. 209 ze zm.
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dowego11. Obrót gie³dowy,wmy�l postanowieñ powo³anego rozporz¹dze-
nia, poddany by³ nadzorowi Ministra Przemys³u i Handlu.Wybuch wojny
spowodowa³ zawieszenie dzia³alno�ci gie³d, a ich reaktywowanie po woj-
nie nie powiod³o siê,mimopodejmowanych prób.Wwarunkach gospodar-
ki scentralizowanej oraz zasad planowanej redystrybucji towarów obrót
gie³dowy nie znajdowa³ zastosowania. Ostateczniemo¿liwo�æ obrotu gie³-
dowego wy³¹czy³ art. 13 dekretu z dnia 21 wrze�nia 1950 r. o Pañstwowej
InspekcjiHandlowej12, uchylaj¹cypowo³ane rozporz¹dzeniePrezydentaRP
o organizacji gie³d.W latach 1956-1989 uczestnikami zagranicznych gie³d
towarowych by³y polskie przedsiêbiorstwa handlu zagranicznego, a przede
wszystkim CIE �Impexmetal�, CHZ �Rolimpex� oraz PHZ �Agros�.
Po roku 1989, w zwi¹zku z dokonuj¹c¹ siê g³êbok¹ przebudow¹ pol-

skiej gospodarki, pojawi³y siê liczne instytucje handlowe pos³uguj¹ce siê
nazw¹�gie³da� i podejmuj¹cepróbywznowieniaobrotugie³dowego, przede
wszystkim w sferze produktów rolnych13. Instytucje te dzia³aj¹ przede
wszystkim jako spó³ki prawa handlowego. Tworz¹ je zarówno przedsiê-
biorstwa (pañstwowe, spó³dzielcze, prywatne), podmioty prawahandlowe-
go, jak i osoby fizyczne. Transakcje dokonywane s¹ albo tylko przezmakle-
rówafiliowanychprzygie³dzie, albo przezmakleróworaz innych cz³onków
gie³dy, którzy s¹ jej za³o¿ycielami. Niekiedy za� sama gie³da wystêpuje
jako strona transakcji gie³dowej, naruszaj¹c tym samym rudymentarn¹
zasadê, zgodnie z któr¹ gie³da jest instytucj¹ powo³an¹ jedynie do organi-
zowania obrotu towarowego, alewnimnie uczestnicz¹c¹.Uzyskanie praw
cz³onka gie³dy towarowej wi¹¿e siê co do zasady jedynie z wniesieniem
wk³adukapita³owegodomaj¹tkugie³dy, bez obowi¹zkudope³nienia innych
wymogów�profesjonalnych czy etycznych� zazwyczaj stawianych cz³on-
kom �wiatowych gie³d14.

11 Por. M. D r e w i ñ s k i, jw. s. 147 i nast.
12 Dz.U. Nr 44, poz. 396.
13 M.in.: Warszawska Gie³da Towarowa S.A; Gie³da Poznañska �GP� S.A.; Gie³da

Paliwowo-RolnaRol-Petrolw£odzi; OlsztyñskaGie³da Zbo¿owa;WschodniaGie³da Zbo-
¿owa i Towarowa S.A. w Lublinie; Ma³opolska Gie³da Towarowa w Krakowie; Gie³da
Rolno-Towarowa ROLMARK w Szczecinie; Gie³da Gdañska S.A.; Bia³ostocka Gie³da
Wschodnia i inne.

14 Tak M. D r e w i ñ s k i, jw., s. 162.
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Samadzia³alno�æ istniej¹cychwkraju gie³d koncentruje siê na poziomie
rynków lokalnych i przygranicznych. Charakteryzuje siê brakiem ujedno-
liconych standardów jako�ciowych i ilo�ciowych orazma³¹ skal¹ obrotów.
Wskutek rozdrobnienia inieefektywno�ciprodukcji rolniczejbrak jest sta³ych
dostawdu¿ych i jednorodnych partii towarów, zwyj¹tkiemdostawAgencji
Rynku Rolnego. Kszta³towanie nowoczesnego gie³dowego rynku formal-
nego dodatkowo utrudnia niestabilny polski rynek rolny, podlegaj¹cy ci¹-
g³ym zmianom, z charakterystycznymi sezonowymi wahaniami popytu i
poda¿y oraz zwi¹zanymi z tym skupami interwencyjnymi15.
W pi�miennictwie powszechnie podnosi siê równie¿, i¿ polskie gie³dy

nie maj¹ utrwalonej pozycji, gdy¿ ani ich status prawny, ani te¿ zasady
funkcjonowania, uczestnictwa oraz dokonywania transakcji jak dotychczas
nie zosta³y okre�lone odrêbnym aktemprawnym.Wkonsekwencji na gie³-
dach dominuj¹ transakcje rzeczywiste (gotówkowe), z niemal ca³kowitym
pominiêciem transakcji nierzeczywistych, typowych i dominuj¹cych na
�wiatowych gie³dach towarowych16. Te ostatnie wymagaj¹ bowiem odrêb-
nych uregulowañ prawnych17.
Istniej¹cy stan rzeczy nale¿y jednoznacznie oceniæ negatywnie, przede

wszystkim ze wzglêdu na krajowe mechanizmy kszta³tuj¹ce rynek rolny,
ale tak¿e w kontek�cie tocz¹cych siê negocjacji o przyst¹pienie Polski do
struktur Unii Europejskiej i przyjêtego za³o¿enia braku okresów dostoso-
wawczych w rolnictwie18. Podjête wiosn¹ 1998 r. negocjacje akcesyjne
Polski z krajami Unii Europejskiej zmierzaj¹ do zakoñczenia procesu in-
tegracyjnego, rozpoczêtego podpisaniemUk³adu oStowarzyszeniu pomiê-
dzy Polsk¹ a Wspólnotami Europejskimi. Integracja Polski z Uni¹ Euro-

15 Por. G. A d am c z y k, S. Ta r a n t, Rozwój instytucji handlu hurtowego na rynku
rolnym w Polsce, [w:] Agrobiznes w krajach Europy �rodkowej w aspekcie integracji z
Uni¹ Europejsk¹. V Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Wro-
c³aw 1998, t. II, s. 284 i nast.

16 W tym miejscu trzeba dodaæ, i¿ warto�æ transakcji gotówkowych na �wiatowych
gie³dach to tylko ok. 2% ca³o�ci obrotów. Pozosta³a czê�æ obejmuje transakcje nierzeczywi-
ste, co jednoznacznie wskazuje na rodzaj aktualnie dominuj¹cych transakcji.

17 Zob. W. S z ym a n o w s k i, G. K a r a s i e w i c z, Handel krajowy produktami rol-
no-spo¿ywczymi, [w:] Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-spo¿ywcze-
go w Polsce, Warszawa 1998, s. 460 i nast.

18 Por. dokument rz¹dowy z dnia 9 grudnia 1999 r. Stanowisko Negocjacyjne Polski w
Obszarze �Rolnictwo�, s. 1 i 2, nie publ.
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pejsk¹ tworzy nowemo¿liwo�ci rozwoju i kszta³towania polskiego formal-
nego rynku rolnego, a okres stowarzyszenia i harmonizacji winien spowo-
dowaæ podjêcie wszelkich niezbêdnych dzia³añ, wskutek których nast¹pi
zmniejszenie dystansu organizacyjnoprawnego, dziel¹cego polskie gie³dy
od funkcjonuj¹cychwUnii Europejskiej.Konieczno�æ takich przekszta³ceñ
� niezbêdnych dla przyjêcia acquis communautaire, a co za tym idzie
dopuszczalno�ci skorzystania przez polskich rolników z pe³ni instrumen-
tów cenowych, dochodowych i strukturalnychWspólnej Polityki Rolnej �
potwierdzaj¹ zarównodokumentyUnii Europejskiej19, jak i rz¹dupolskiego
formu³uj¹ce zakres i zasady procedur integracyjnych. A przede wszystkim
NarodowyProgramPrzygotowania doCz³onkostwawUnii Europejskiej20,
Spójna Polityka Strukturalna Rozwoju ObszarówWiejskich i Rolnictwa21,
Pakt dla Rolnictwa22, Program Budowy Sieci Rynków Hurtowych i Gie³d
Towarowych23 oraz przed³o¿one w styczniu 2000 r. Stanowisko Negocja-
cyjne Polski wObszarze �Rolnictwo�24. Postanowienia powo³anych doku-
mentów zgodnie akceptuj¹ konieczno�æ jak najszybszego podjêcia dzia³añ
legislacyjnych tworz¹cych formalnoprawne podstawypowstawania i funk-
cjonowania gie³dy towarowej w Polsce oraz okre�laj¹cych zasady uczest-
nictwa i zawierania transakcji gie³dowych25. Zak³adaj¹ nadto, i¿ jednocze-
�nie z tymaktemwinny zostaæ uchwalone iwej�æw¿ycie ustawy statuuj¹ce
funkcjonowanie gie³dowego domu sk³adowego oraz izby rozliczeniowej,
niezbêdnych dla sprawnego funkcjonowania ca³ego systemu gie³dowego.
Omówienie problematyki tych ostatnich wykracza wprawdzie poza ramy

19 A przede wszystkim Partnerstwo dla Cz³onkostwa (Accesion Partnership) przyjête
decyzj¹ Rady Unii Europejskiej 23 marca 1998 r. Partnerstwo nie jest umow¹ miêdzyna-
rodow¹, ale ma charakter obowi¹zuj¹cego aktu prawnego, stanowi¹cego czê�æ legislacji
unijnej. Zob. te¿Problemy Integracji Rolnictwa, Biuletyn Informacyjny 1998, nr 1,wydanie
specjalne.

20 Przyjêty 4 maja 1999 r. przez Radê Ministrów, nie publ.
21 Dokument przyjêty przez Radê Ministrów 13 lipca 1999 r., nie publ.
22 Dokument przyjêty przez Radê Ministrów 22 lipca 1999 r., nie publ.
23 Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki ¯ywno�ciowej, Warszawa 1999 r., nie publ.
24 Stanowisko przyjête przez Radê Ministrów 9 grudnia 1999 r., nie publ.
25Warto podkre�liæ, i¿ ju¿ w 1990 r. podejmowane by³y próby nowelizacji uchylonego

w 1950 r. rozporz¹dzenia Prezydenta RP z 1924 r. o organizacji gie³d. Projekt ten zosta³
jednak odrzucony przez Sejm w koñcu 1991 r. W chwili obecnej trwaj¹ prace legislacyjne
zmierzaj¹ce do uchwalenia ustawy o gie³dach, ale nawet w przybli¿eniu trudno wskazaæ
moment ich zakoñczenia.
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niniejszego artyku³u, jednak¿e dla jasnego okre�lenia pozycji gie³dy w
systemie rynku formalnego, konieczne jest podniesienie kilku uwag natury
ogólnej.
Domsk³adowy, zwanyniekiedy licencjonowanymsk³ademgie³dowym,

wystêpuje zarówno w modelu europejskim, jak i amerykañskim gie³dy
towarowej.Okre�lany jest jakopubliczneprzedsiêbiorstwozarobkowe,które
na podstawie umów z gie³d¹ �wiadczy us³ugi sk³adu, na zasadach wyni-
kaj¹cych z powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów i na warunkach za-
strze¿onych w umowie zawartej miêdzy sk³adem a gie³d¹26. Z regu³y two-
rzony jestwpowi¹zaniu z terenowymi biuramimaklerskimi, jako instytucja
zajmuj¹ca siê sk³adowaniem nadwy¿ek towarów gie³dowych przeznaczo-
nych na sprzeda¿ oraz � odpowiednio do potrzeb � poddany nadzorowi
odpowiednichurzêdówcelnych.Zasadnicza funkcjadomusk³adowegospro-
wadza siê do dokonywania badañ jako�ciowych i standaryzacyjnych oraz
umo¿liwienia tworzenia du¿ych, jednorodnychkontraktów.Producent sk³a-
daj¹cy towar w gie³dowym domu sk³adowym oddaje go bowiem do dys-
pozycji konkretnego biuramaklerskiego dzia³aj¹cego na gie³dzie. Z³o¿enie
towaruw domu sk³adowympotwierdzane jest wydaniem dokumentu zwa-
nego kwitem sk³adowym lub warrantem, który jednocze�nie gwarantuje
istnienie i dostêpno�æ towaru sk³adowanego dla potrzeb zawieranej trans-
akcji gie³dowej. Kwit sk³adowyw krajach o rozwiniêtym systemie gie³do-
wym jest papierem warto�ciowym, dopuszczonym do obrotu gie³dowego.
Sformalizowanie prawne polskiego systemu gie³dowegomusi zatem obej-
mowaæ jednoczesneuregulowanie tworzenia i funkcjonowania gie³dy towa-
rowej oraz domu sk³adowego, a tak¿e ustalenie charakteru kwitu sk³ado-
wego i zasad dopuszczalno�ci obrotu tym dokumentem.
Istnienie izby rozliczeniowej jest przejawemspecyficznej cechy gie³dy

sprowadzaj¹cej siê dopoddania jej podwójnemusystemowikontroli. Pierw-
szy dokonywany jest pod wzglêdem legalnym przez pañstwo (model eu-
ropejski) lub specjalnie w tym celu tworzone instytucje (model amerykañ-
ski), natomiast drugi system nadzoru � g³ównie o charakterze finansowym
� sprawowany jest przez gie³dow¹ izbê rozliczeniow¹. W zale¿no�ci od
rodzaju zawieranych transakcji na gie³dach �wiatowych wystêpuj¹ ró¿ne

26 Por. D. B l i � n i a k, L. G o n t a r s k i, Gie³da towarowa, Warszawa 1996, s. 67 i
nast.
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systemy ich rozliczania.W przypadku transakcji rzeczywistych � dominu-
j¹cych jak dotychczas w polskim obrocie gie³dowym � podlegaj¹ one roz-
liczaniu bezpo�redniomiêdzy stronami umowy, zgodnie z zasadami obrotu
powszechnego.Natomiastwmiarê rozwoju form transakcji gie³dowych,w
tym wprowadzeniu transakcji nierzeczywistych, a co za tym idzie mo¿li-
wo�ci dokonywania transakcji spekulacyjnych, znacznie rozszerzy³ siê kr¹g
uczestników gie³dy.
Dopuszczalno�æwielokrotnego obrotu tym samym towarem powoduje

powstawanie z³o¿onych relacji miêdzy stronami umów, wymagaj¹cych
szczególnych zasad rejestracji zawieranych kontraktów, dokonywania ich
rozliczeñ oraz nadzoru prawid³owo�ci ich zawierania. Dla realizacji takich
funkcji tworzona jest przy wszystkich gie³dach dokonuj¹cych transakcji
terminowych izba rozliczeniowa.Tymsamymnie budziwiêkszychw¹tpli-
wo�ci, i¿ w przypadku ustawowego dopuszczenia transakcji nierzeczywi-
stych na polskich gie³dach towarowych � co wydaje siê nieuniknione �
konieczne bêdzie powo³anie tak¿e gie³dowych izb rozliczeniowych, jako
typowej instytucji nadzorczej rynku formalnego.
Tak ukszta³towany system rynkowy zapewnia gie³dzie prawid³ow¹

realizacjê jej podstawowych funkcji, do których nale¿y ustalanie poziomu
cen towarówpoddanychobrotowi gie³dowemu, cowefekcie prowadziæma
dokszta³towania koniunktury oraz zniwelowania pojawiaj¹cych siê du¿ych
regionalnych zró¿nicowañ cen produktów rolnych; gromadzenie i udostêp-
nianie obowi¹zuj¹cych cen towarów i w ten sposób kszta³towania cen
pozagie³dowych; upowszechnianie szczególnych form zawierania umów
sprzeda¿y (transakcje nierzeczywiste); kreowanie i zatwierdzanie standar-
dówklasyfikacyjnych dla poszczególnych produktówgie³dowych, u¿ywa-
nych tak¿e w obrocie nieformalnym produktami rolno-spo¿ywczymi. Za
równie istotne uznaje siê kszta³towanie i og³aszanie zwyczajów handlo-
wych, czyli tzw. uzansów handlowych, powszechnie akceptowanych tak¿e
poza gie³dami oraz kszta³towanie prawid³owych zasad kupieckiego postê-
powania. Realizacja wskazanych funkcji nie tylkoma znaczenie dla same-
go umacniania pozycji gie³d, ale tak¿e porz¹dkuje i usprawnia ca³y obrót
towarami rolno-spo¿ywczymi.
Koñcz¹c prezentacje podstawowych zagadnieñ zwi¹zanych z kszta³to-

waniempozycji gie³dy towarowejwpolskim systemie rynkowym,wypada
jeszcze podnie�æ, i¿ konstruowanie przez pañstwo mechanizmów rynku
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Instytucja gie³dy towarowej w systemie formalnego rynku rolnego

formalnego znacznie wykracza poza ramy tylko prac legislacyjnych. W
polskich warunkach gospodarczych i organizacyjnych oraz powszechnie
znanej s³abo�ci ca³ej szeroko rozumianej sfery rolnictwa, koniecznewydaje
siê te¿ uczestnictwo pañstwa w pierwszym okresie funkcjonowania gie³d,
a przedewszystkimw tworzeniu ich kapita³u za³o¿ycielskiego na poziomie
gwarantuj¹cym bezpieczny i swobodny obrót towarami. Postulat ten wy-
daje siê zgodny z � jawi¹cym siê z tre�ci kolejnych projektów ustaw o
gie³dach towarowych, domach sk³adowych i gie³dowych izbach rozlicze-
niowych�preferowanymeuropejskim (niemieckim)modelemgie³dy towa-
rowej27.

27 W Sejmie przed³o¿onych zosta³o jak dotychczas kilka bardzo istotnych projektów
ustaw,m.in.: z dnia 9 lipca 1998 r. o organizacji rynku produktów rolnych i ¿ywno�ciowych
oraz o rolniczych grupach producenckich i ich zrzeszeniach; z dnia 11 wrze�nia 1998 r. o
sk³adowaniu artyku³ów rolnych; z dnia 15 pa�dziernika 1998 r. o sk³adowaniu artyku³ów
rolnych; z dnia 22 stycznia 1999 r. o domach sk³adowych oraz o zmianie Kodeksu cywil-
nego, Kodeksu postêpowania cywilnego i innych ustaw; z dnia 15 lutego 1999 r. o domach
sk³adowych i Sk³adowym Funduszu Gwarancyjnym; z dnia 18 marca 1999 r. o grupach
producentów produktów rolnych i ich zwi¹zkach; z dnia 5 sierpnia 1999 r. o gie³dach
towarowych, nie publ.


