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Wyciąg z protokołu z posiedzenia Komitetu ds. Ryzyka  

przy Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 
 

Osoby obecne podczas posiedzenia1:  

Członkowie Komitetu ds. Ryzyka:  

1. Tomasz Wieczorek – Przewodniczący Komitetu, Przedstawiciel Izby Rozliczeniowej Giełd 

Towarowych 

2. Leszek Prachniak – Członek Komitetu, Przedstawiciel Towarowej Giełdy Energii 

3. Olga Dzilińska-Pietrzak – Członek Komitetu, Przedstawiciel Izby Energetyki Przemysłowej 

i Odbiorców Energii 

4. Iwona Ustach – Członek Komitetu, Przedstawiciel Izby Domów Maklerskich  

5. Arkadiusz Wronka – Członek Komitetu, Przedstawiciel Towarzystwa Obrotu Energią 

6. Paweł Lont - Członek Komitetu, Przedstawiciel European Federation of Energy Traders 

7. Maciej Maciejko – Członek Komitetu, Przedstawiciel Związku Pracodawców Prywatnych 

Energetyki Konfederacji Lewiatan 

8. Robert Sikorski – Członek Komitetu, Przedstawiciel Towarzystwa Gospodarczego Polskie 

Elektrownie 

Osoby zaproszone na posiedzenie: 

1. Jakub Zaleski – Przedstawiciel Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego 

2. Jarosław Michalak – Przedstawiciel Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie  

3. Łukasz Goliszewski – Wiceprezes Zarządu IRGiT 

4. Łukasz Grządka – Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Ryzykiem IRGiT 

5. Małgorzata Bałdo – Dyrektor Biura Rozwoju i Obsługi Członków IRGiT 

Spotkanie prowadził Przewodniczący Komitetu ds. Ryzyka wraz z Panem Łukaszem Grządką. 

Rekomendacje oraz opinie Komitetu ds. Ryzyka (dalej „Komitet”) w omawianych kwestiach stanowią 

część niniejszego protokołu. 

 

Przebieg spotkania: 

 

1. Członkowie Komitetu zostali zapoznani z rekomendacjami wdrożonymi w okresie od ostatniego 

posiedzenia, w szczególności z przeprowadzonym w drodze mailowej głosowaniem w zakresie 

zmian do obecnego modelu wyznaczania Funduszu Gwarancyjnego oraz zmiany terminu 

usunięcia gwarancji bankowej oraz przygotowaniem treści a następnie przeprowadzeniem 

konsultacji mailowej w zakresie zmian w Regulaminie GIR.  

2. Członkowie Komitetu zostali zapoznani z wybranymi statystykami na dzień 14 grudnia 2020 r. 

dotyczącymi obszaru zabezpieczeń i zarządzania ryzykiem w IRGiT, obejmującymi łączną 

 
1 Posiedzenie Komitetu odbyło się w ramach telekonferencji. 
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wartość wymaganych zabezpieczeń oraz strukturę i zmienność w czasie wniesionych 

zabezpieczeń. 

3. Członkowie Komitetu zostali zapoznani z wynikami głosowania w zakresie modelu wyznaczania 

Funduszu Gwarancyjnego oraz parametru liczby dni dla gwarancji bankowych. Większość 

głosów uzyskały następujące opinie:  

a. sposób uwzględniania depozytu uzupełniającego w kalkulacji masy Funduszu – utrzymanie 

aktualnego modelu,  

b. sposób uwzględniania depozytu uzupełniającego w kalkulacji wpłat do Funduszu – zmiana 

modelu na alternatywny, 

c. sposób uwzględniania niepokrytego ryzyka kalkulowanego na poziomie Grupy 

energetycznej do wyznaczania poziomu wpłat podmiotów z tej Grupy – utrzymanie 

aktualnego modelu, 

d. docelowa wartość parametru dni dla gwarancji bankowych – 3 dni robocze. 

Członkowie Komitetu zarekomendowali przyjęcie wyników głosowania w zakresie dwóch 

pierwszych opinii oraz pozostawienie parametru dni dla gwarancji bankowych na 

dotychczasowym poziomie, jednocześnie dopuszczając możliwość ewentualnej zmiany 

parametru dla klientów domów maklerskich. Komitet zgodził się, aby ostateczna rekomendacja 

dotycząca trzeciej opinii została wypracowana po kolejnych konsultacjach w ramach Komitetu. 

4. Członkowie Komitetu zostali zapoznani ze statusem prac prowadzonych w ramach zmiany 

modelu wyznaczania kursów rozliczeniowych. Przedstawiono główne założenia modelu oraz 

poinformowano, że zmiana modelu obejmie również przegląd sposobu wyznaczania Dziennych 

Kursów Rozliczeniowych na Towarowej Giełdzie Energii.  

5. Członkowie Komitetu zostali poinformowani o opracowaniu zmian do Regulaminu GIR oraz  

o pozytywnym zaopiniowaniu zmian przez Radę Nadzorczą i kolejnych krokach, które mają na 

celu wejście zmian w życie (tj. przekazaniu dokumentu do weryfikacji Urzędu Komisji Nadzoru 

Finansowego oraz jego publikacji planowanej na Q1 2021). 

6. Komitet został zapoznany z wynikami audytu wewnętrznego przeprowadzonego przez Izbę  

w celu doskonalenia procesów niewypłacalności i regulacji z nią związanych. W ramach 

rekomendacji znalazły się: dokonanie przeglądu i aktualizacji „Procedury postępowania  

w przypadku niewypłacalności Członka Izby”, zmiana stosowanej siatki pojęciowej w obszarze 

niewypłacalności oraz przeprowadzenie testów obsługi niewypłacalności. 

7. Członkowie Komitetu zostali poinformowani o zakończeniu procesu niewypłacalności 

rozpoczętego 18 marca 2020 r. oraz o dokonaniu zwrotu wszystkich środków wniesionych  

w ramach wpłat odtworzeniowych wniesionych przez Członków Izby do Funduszu 

Gwarancyjnego. 

8. Komitet został poinformowany o wdrożeniu od 1 lipca 2021 r. obowiązkowego 

samofakturowania i zmianie wysokości opłaty pobieranej za obsługę dokumentów 

wystawianych poza systemem samofakturowania.  

9. Członkowie Komitetu zostali zapoznani z podsumowaniem efektów prac Komitetu  

i zrealizowanymi przez Izbę rekomendacjami w 2020 r., m.in. wdrożeniem kompensacji 

międzyproduktowej, wprowadzeniem zmian w modelu wnoszenia zabezpieczeń niepieniężnych 

oraz zwiększeniem dostępnego katalogu działań Izby w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 

rozliczeń. 

 



 
 

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Komitetu ds. Ryzyka 
przy Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. z dnia 16 grudnia 2020 r. 

 

3 

Termin kolejnego posiedzenia Komitetu zostanie ustalony z Członkami Komitetu ds. Ryzyka  
w późniejszym terminie. 
 
Więcej informacji na temat Komitetu ds. Ryzyka: https://www.irgit.pl/komitet-ds-ryzyka 

 

https://www.irgit.pl/komitet-ds-ryzyka

