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Publikacja Raportu “Top 5” umożliwi Klientom dokonania oceny jakości stosowanych przez Erste Securities 
Polska S.A. praktyk w zakresie wykonywania zleceń oraz identyfikacji pięciu miejsc wykonywania zleceń, 
gdzie Erste Securities Polska S.A. wykonywała zlecenia Klientów. 
 
 

I. Instrumenty udziałowe - akcje i kwity depozytowe - Pasma wahań płynności 

dla minimalnej zmiany ceny 5 i 6 (od 2000 transakcji dziennie) 

 

a. Pasma wahań płynności dla minimalnej zmiany ceny 5 i 6 (od 2000 transakcji dziennie) 
 

Powiadomienie w przypadku średnio poniżej jednej transakcji na dzień roboczy w poprzednim roku:  T 

Pięć najlepszych systemów 
wykonywania zleceń 
uszeregowanych pod względem 
wolumenu obrotu (malejąco) 

Udział 
wolumenu 
obrotu jako 
odsetek 
całkowitego 
wolumenu w 
tej kategorii 

Udział 
wykonanych 
zleceń jako 
odsetek 
całkowitej 
liczby zleceń 
w tej 
kategorii 

Odsetek 
zleceń 
pasywnych 

Odsetek 
zleceń 
agresywnych 

Odsetek 
zleceń 
ukierunkow
anych 

WARSAW STOCK 
EXCHANGE/EQUITIES/MAIN 
MARKET 
(MIC: XWAR) 

100.00 % 100.00 % 53.15 % 46.85 % 100.00 % 

 

 

b. Pasma wahań płynności dla minimalnej zmiany ceny 3 i 4 (od 80 do 1999 transakcji dziennie) 
 

Powiadomienie w przypadku średnio poniżej jednej transakcji na dzień roboczy w poprzednim roku:  T 

Pięć najlepszych systemów 
wykonywania zleceń 
uszeregowanych pod względem 
wolumenu obrotu (malejąco) 

Udział 
wolumenu 
obrotu jako 
odsetek 
całkowitego 
wolumenu w 
tej kategorii 

Udział 
wykonanych 
zleceń jako 
odsetek 
całkowitej 
liczby zleceń 
w tej 
kategorii 

Odsetek 
zleceń 
pasywnych 

Odsetek 
zleceń 
agresywnych 

Odsetek 
zleceń 
ukierunkow
anych 

WARSAW STOCK 
EXCHANGE/EQUITIES/MAIN 
MARKET 
(MIC: XWAR) 

100.00 % 100.00 % 43.07 % 56.93 % 100.00 % 
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c. Pasma wahań płynności dla minimalnej zmiany ceny 1 i 2 (od 0 do 79 transakcji dziennie) 
 

Powiadomienie w przypadku średnio poniżej jednej transakcji na dzień roboczy w poprzednim roku:  T 

Pięć najlepszych systemów 
wykonywania zleceń 
uszeregowanych pod względem 
wolumenu obrotu (malejąco) 

Udział 
wolumenu 
obrotu jako 
odsetek 
całkowitego 
wolumenu w 
tej kategorii 

Udział 
wykonanych 
zleceń jako 
odsetek 
całkowitej 
liczby zleceń 
w tej 
kategorii 

Odsetek 
zleceń 
pasywnych 

Odsetek 
zleceń 
agresywnych 

Odsetek 
zleceń 
ukierunkow
anych 

WARSAW STOCK 
EXCHANGE/EQUITIES/MAIN 
MARKET 
(MIC: XWAR) 

100.00 % 100.00 % 26.32 % 73.68 % 100.00 % 

 



 

 

 

II. Produkty strukturyzowane – Fundusze inwestycyjne notowane na giełdzie 

(ETF), kwity dłużne notowane na giełdzie (ETN) oraz surowce notowane na 

giełdzie (ETC) 

 
 

Powiadomienie w przypadku średnio poniżej jednej transakcji na dzień roboczy w poprzednim roku:  T 

Pięć najlepszych systemów 
wykonywania zleceń 
uszeregowanych pod względem 
wolumenu obrotu (malejąco) 

Udział 
wolumenu 
obrotu jako 
odsetek 
całkowitego 
wolumenu w 
tej kategorii 

Udział 
wykonanych 
zleceń jako 
odsetek 
całkowitej 
liczby zleceń 
w tej 
kategorii 

Odsetek 
zleceń 
pasywnych 

Odsetek 
zleceń 
agresywnych 

Odsetek 
zleceń 
ukierunkow
anych 

WARSAW STOCK 
EXCHANGE/EQUITIES/MAIN 
MARKET 
(MIC: XWAR) 

100.00 % 100.00 % 0.00 % 100.00 % 100.00 % 

 



 

 

 

III. Podsumowanie analizy i wniosków 

a) Wyjaśnienie względnego znaczenia, jakie firma przypisała czynnikom wykonawczym ceny, kosztów, 

szybkości, prawdopodobieństwa wykonania lub innym czynnikom, w tym czynnikom jakościowym, przy 

ocenie jakości wykonania: 

Co do zasady Erste Securities Polska S.A. nie świadczy usług w zakresie wykonywania zleceń dla Klientów 

detalicznych. Transakcje zawarte w 2018 r. miały związek z likwidowaniem pozycji Klientów w związku z 

zamykaniem rachunków maklerskich.  

Erste realizował zlecenia Klientów zgodnie z zasadą najlepszego wykonania zleceń. W celu zapewnienia 
najlepszego wykonania zleceń brane pod uwagę były następujące czynniki: 
 
Koszty - prowizja maklerska, koszty i dodatkowe opłaty związane z realizacją zlecenia. 
 
Prawdopodobieństwo wykonania - prawdopodobieństwo realizacji zlecenia w całości - z uwzględnieniem 
obrotu na danym rynku, płynności instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia i charakteru 
zlecenia. Prawdopodobieństwo, z jakim Erste może zrealizować zlecenie w całości bądź w znaczącej części.  
 
Cena wykonania - odnosi się do ceny, po której transakcja zostanie zawarta, bez kosztów prowizji. 
 

Przyjęty system wag zapewnia, że koszty związane z realizacją zlecenia, prawdopodobieństwem realizacji i 

ceną instrumentów finansowych, które są najważniejsze z punktu widzenia Klienta detalicznego, są 

decydujące w przypadku zleceń Klientów detalicznych. 

b) Opis wszelkich bliskich powiązań, konfliktów interesów i wspólnych własności w odniesieniu do 
wszelkich miejsc realizacji wykorzystywanych do realizacji zleceń: 
 
Brak występowania bliskich powiązań, konfliktów interesów ani wspólnych własności wymagających 
ujawnienia. Erste Securities Polska S.A. przyjęła i stosuje zasady dotyczące zarządzania potencjalnymi 
konfliktami interesów. 
 
c) Opis wszelkich powziętych szczególnych ustaleń z wszelkimi miejscami realizacji dotyczącymi płatności 
dokonanych lub otrzymanych oraz otrzymanych rabatów, upustów lub korzyści niepieniężnych: 
 
W okresie sprawozdawczym Erste nie powziął żadnych szczególnych ustaleń z systemami realizacji zleceń w 
odniesieniu do płatności dokonanych lub otrzymanych lub otrzymanych rabatów, upustów lub korzyści 
niepieniężnych. Koszty poniesione na systemy realizacji były zgodne z obowiązującą tabelą opłat. 
 
d) Wyjaśnienie czynników, które doprowadziły do zmiany listy miejsc realizacji wymienionych w polityce 
wykonywania zleceń firmy, jeśli taka zmiana nastąpiła: 
 



 

 

Na liście miejsc wykonania wymienionych w polityce wykonywania zleceń stosowanej w firmie nie nastąpiły 
żadne zmiany. Podstawą dokonywania zmian jest przegląd roczny mający na celu ustalenie, czy zasady 
określone w polityce, w szczególności przyjęte czynniki wyboru systemu realizacji zleceń lub podmiotu, do 
którego wysyłane są zlecenia do realizacji, oraz ich waga, jak również czynniki wydajności zlecenia i ich waga 
przyczyniają się do stałego uzyskania najlepszych możliwych wyników dla Klienta. 
 
e) Wyjaśnienie, w jaki sposób realizacja zleceń różni się w zależności od kategoryzacji klienta, gdzie firma 
traktuje kategorie klientów w inny sposób i gdzie może wpływać na ustalenia dotyczące realizacji zlecenia: 
 
W przypadku Klientów profesjonalnych prawdopodobieństwo realizacji ma większe znaczenie niż w 
przypadku Klientów detalicznych. W przypadku Klientów detalicznych najważniejszy jest komponent 
kosztowy. 
 
f) Wyjaśnienie, czy inne kryteria miały pierwszeństwo przed bezwzględną ceną i kosztem przy 

wykonywaniu zleceń klientów detalicznych oraz w jaki sposób te inne kryteria odegrały zasadniczą rolę w 

uzyskaniu możliwie najlepszego wyniku pod względem całkowitego wynagrodzenia dla klienta: 

Prawdopodobieństwo wykonania miało pierwszeństwo przed bezwzględną ceną, jednak nie miało 

pierwszeństwa nad kosztami. W przypadku Klientów detalicznych najważniejszy jest komponent kosztowy. 

Cena jest również ważna, ale nie tak bardzo jak prawdopodobieństwo wykonania zamówienia - klienci nadal 

oczekują, że zlecenie zostanie przede wszystkim zrealizowane.  

g) Wyjaśnienie, w jaki sposób firma inwestycyjna wykorzystała wszelkie dane lub narzędzia związane z 
jakością wykonania, w tym wszelkie dane opublikowane w Rozporządzeniu Delegowanym (UE) 2017/575: 
 
Ze względu na różne daty publikacji raportów wykonawczych przyjętych przez poszczególne systemy obrotu 
w 2018 r. do oceny systemów realizacji wykorzystano tylko dane rynkowe i inne publicznie dostępne dane. 
 
h) W przypadkach, gdzie miało to zastosowanie, wyjaśnienie w jaki sposób firma inwestycyjna 
wykorzystała produkcję skonsolidowanego dostawcy taśm na podstawie art. 65 dyrektywy 2014/65/E: 
 
Nie dotyczy. Żaden dostawca taśm skonsolidowanych nie był dostępny do oceny jakości wykonania w 2018 r. 
 


