
 

 

XTB S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000217580, o numerze REGON 015803782, o numerze NIP 527-24-43-955, o w pełni opłaconym 
kapitale zakładowym w wysokości 5 869 181,75 zł.  

XTB S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 8 listopada 2005 r. 

XTB S.A.  
ul. Prosta 67  
00-838 Warszawa  
 
+48 222 019 905 
biuro@xtb.pl 
 
www.xtb.com/pl 

 

INFORMACJA O STANDARDOWYM CZASIE WYKONANIA,  
ODCHYLENIACH CENOWYCH  I ODRZUCENIU ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA 

INSTRUMENTU POCHODNEGO W 2 KWARTALE 2022 r. 
 
 
 
 
 

81 milisekund - średni czas wykonania zlecenia w XTB dla instrumentów, dla których 

wykonanie transakcji odbywa się w XTB.  

 

1092 milisekund - Standardowy Czas Realizacji Zlecenia w XTB, rozumiany jako maksymalny 

czas wykonania zlecenia, w którym zrealizowanych zostało 99% zleceń (pkt. 

7.3 Polityki Realizacji Zleceń) dla instrumentów, dla których wykonanie 

transakcji odbywa się w XTB. 

 
201 milisekund - średni czas wykonania zlecenia w XTB dla wszystkich instrumentów w 

ofercie. 

 

1432 

milisekundy 

- Standardowy Czas Realizacji Zlecenia w XTB, rozumiany jako maksymalny 

czas wykonania zlecenia, w którym zrealizowanych zostało 99% zleceń (pkt. 

7.3 Polityki Realizacji Zleceń) dla wszystkich instrumentów w ofercie. 

 

 
 
W drugim kwartale 2022 roku, dla egzekucji zleceń w trybie market na instrumentach CFD 48.39% 
transakcji zostało wykonanych z poślizgiem cenowym równym 0,  25.70% z pozytywnym, a 25.91% 
z poślizgiem negatywnym dla klienta.  
 

W drugim kwartale 2022 roku, dla egzekucji zleceń w trybie instant na instrumentach CFD 48.84% 
zostało wykonanych z odchyleniem 0 od ceny zlecenia,  25.66% z odchyleniem pozytywnym 
oraz 25.50% z odchyleniem negatywnym dla klienta.  
 
W drugim kwartale 2022 roku, na instrumentach CFD odsetek odrzuceń zleceń market równy 
był 0.13%, natomiast odsetek odrzuceń zleceń instant równy był 8.19%.  
 
 
 
 

 

 
1 Dotyczy wszystkich instrumentów XTB z wyjątkiem akcji i ETF(Instrumentów Finansowych Rynku Zorganizowanego 

– OMI) oraz Akcji CFD, dla których wykonanie transakcji odbywa się poza XTB na rynku regulowanym lub w 
alternatywnym systemie obrotu.  
2 Dotyczy wszystkich instrumentów XTB z wyjątkiem akcji i ETF(Instrumentów Finansowych Rynku Zorganizowanego 

– OMI) oraz Akcji CFD, dla których wykonanie transakcji odbywa się poza XTB na rynku regulowanym lub w 
alternatywnym systemie obrotu. 


