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List Prezesa
Zarządu IRGiT

Szanowni Państwo,
jest mi niezmiernie miło zaprezentować

Na ten czas przypadła także rocznica 10-lecia

Miniony rok to również zwiększenie naszej

Państwu po raz pierwszy w historii IRGiT

działalności operacyjnej IRGiT. Z mojej

aktywności na arenie międzynarodowej dzięki

raport podsumowujący działalność spółki.

perspektywy minione 10 lat to dla IRGiT okres

zaangażowaniu w procesy rozliczeniowe

stałego rozwoju. Od 22 kwietnia 2010 roku, kiedy

europejskiego rynku energii. W Raporcie zawarliśmy

Rok który podsumowujemy był – zarówno

po raz pierwszy rozliczyliśmy transakcje zawarte

podsumowanie wszystkich ważnych wydarzeń oraz

dla Spółki, jak i dla całego świata – rokiem

na Towarowej Giełdzie Energii S.A. znacząco

działań pokazujących obszar różnorodnych

szczególnym. IRGiT, podobnie jak jej otoczenie,

poszerzyła się gama oferowanych usług

aktywności Izby, podejmowanych w 2020 roku.

dotknięta została wybuchem pandemii

rozliczeniowych dla nowych instrumentów

COVID-19. Priorytetem IRGiT zawsze było i jest

notowanych na TGE. Zwiększaniu się liczby

Chcę bardzo podziękować wszystkim Członkom Izby

zagwarantowanie bezpieczeństwa rozliczeń.

instrumentów, towarzyszył również wzrost

za współpracę i zaangażowanie. Bez Was Izby by

Wszystkie podejmowane przez nas w obliczu

wolumenów transakcji. Do rynku energii i gazu

nie było. Chcę również podziękować wszystkim

tej nadzwyczajnej sytuacji działania miały

dołączyliśmy w ostatnim roku także giełdowy

pracownikom IRGiT. To oni budują jej sukcesy

na celu zneutralizowanie wpływu pandemii na

rynek rolny. Był to także okres stałego

przez 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu.

działalność operacyjną Spółki. Zachowaliśmy

doskonalenia naszej codziennej działalności

Dziękuję.

ciągłość działania, dając możliwość

operacyjnej, obejmującej rozliczenia

niezakłóconego zawierania i rozliczania

i rozrachunek oraz zarządzanie ryzykiem.

transakcji wszystkim uczestnikom rynku,

Jako organizacja, wzmocniliśmy się kadrowo oraz

przy jednoczesnym zapewnieniu

wdrożyliśmy nowoczesne systemy informatyczne.

bezpieczeństwa naszym pracownikom.

Stałe podnoszenie kwaliﬁkacji i zdobywanie
doświadczenia personelu Izby pozwoliło
na ustabilizowanie prowadzonych procesów
operacyjnych oraz na rozwój spółki poprzez
realizowane liczne projekty poszerzające zakres

Zapraszam Państwa do lektury raportu.
Z wyrazami szacunku,

Andrzej Kalinowski
Prezes Zarządu
Izby Rozliczeniowej
Giełd Towarowych S.A.

i jakość naszych usług.

IRGiT.PL
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Przedmiot działalności
Izba Rozliczeniowa Giełd
Towarowych S.A. („IRGiT” lub „Izba”
lub „Spółka”) świadczy usługi

Wdrożone rozwiązania systemowe i procedury kontrolne skutecznie chronią i mitygują ryzyka
związane z obrotem giełdowym, w tym niewypłacalnością uczestników rynku. Każdego dnia IRGiT
obsługuje transakcje około 60 członków bezpośrednich oraz ponad 200 klientów domów
maklerskich, współpracując z 10 bankami płatnikami.

post-transakcyjne dla rynków
towarowych i ﬁnansowych
prowadzonych przez Towarową
Giełdę Energii S.A. („TGE”), oraz
zapewnia bezpieczeństwo obrotu na
tych rynkach poprzez prowadzony
system gwarantowania rozliczeń.

Z uwagi na wymogi
regulacyjne wynikające
z prawa krajowego
IRGiT prowadzi dwie
linie biznesowe:

IRGiT jest instytucją
nadzorowaną przez
Komisję Nadzoru
Finansowego.

IZBA ROZLICZENIOWA
I ROZRACHUNKOWA

GIEŁDOWA IZBA
ROZRACHUNKOWA

rozliczanie i rozrachunek

obsługa finansowa towarów

instrumentów finansowych

giełdowych oraz hurtowych

w ramach Izby Rozliczeniowej

produktów energetycznych

i Rozrachunkowej w rozumieniu

w ramach Giełdowej Izby

Ustawy o obrocie

Rozrachunkowej w rozumieniu

instrumentami finansowymi,

Ustawy o giełdach towarowych,

na podstawie zezwolenia

na podstawie zawiadomienia

Komisji Nadzoru Finansowego

złożonego w dniu 19 kwietnia

(KNF) z dnia 19 kwietnia 2010

2010 r. na podstawie art. 68a

roku.

ust. 14 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.

IRGiT.PL
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Historia IRGiT
W 2020 roku IRGiT obchodziła

22 kwietnia 2010 roku transakcje zawarte na TGE po raz pierwszy zostały przekazane do rozliczania
IRGiT, która była wtedy nową i nieznaną jeszcze nikomu instytucją na polskim rynku. W IRGiT
zatrudniona była wówczas garstka osób, które przy wsparciu kolegów z TGE wymyśliły i stworzyły
właściwie od zera pierwszy model rozliczeń i zabezpieczeń transakcji.

10-lecie swojej działalności.

2008
IRGiT

2010

2008
Założenie
IRGiT

RYNEK
ENERGII

2011

2012

2010
Rozpoczęcie działalności
operacyjnej i otrzymanie
zezwolenia KNF na
prowadzenie IRR oraz
wykonywanie funkcji GIR

2012
IRGiT członkiem
GK GPW

2014
Nowy
wielobankowy
model rozrachunku

2016

2017

2018

2019

2020

2020
Usługi
post-transakcyjne
dla OTF TGE

2010
Rozliczanie i rozrachunek rynku
praw majątkowych TGE
Rozliczanie i rozrachunek rynku
Uprawnień do Emisji CO2 TGE
2010
Market coupling
Szwecja – Polska

2021

2016
Wdrożenie Nasdaq
X-Stream Clearing
System

2012
Rozliczanie
i rozrachunek
rynku gazu TGE

POZOSTAŁE
RYNKI

IRGiT.PL

2015

2010
Rozliczanie
i rozrachunek
rynku energii TGE

RYNEK
GAZU

AKTYWNOŚĆ
MIĘDZYNARODOWA

2014

2011
IRGiT członkiem EACH
(European Association
of CCP Clearing Houses)

2015
Rozliczanie i rozrachunek
kontraktów terminowych na
indeks TGe24 na Rynku
Instrumentów Finansowych TGE

2020
Usługi
post-transakcyjne
dla OTF TGE

2016
2019
Rozliczanie
Rozliczanie i rozrachunek
i rozrachunek Uprawnień do Emisji CO2
RTPM TGE
na Rynku Instrumentów
Finansowych TGE

2015
Market coupling
Litwa – Polska

2017
Rozliczanie
rynku PCR
(SDAC)

2018
IRGiT
członkiem
AFM
(Association
of Futures
Markets)

2020
Usługi post-transakcyjne
dla OTF TGE
Rozliczanie i rozrachunek
rynku rolnego TGE
2019
Rozliczanie
rynku XBID
(SIDC)

2020
Usługi
consultingowe dla GET
Baltic

2021
IRGiT członkiem
CCP12
Multi-NEMO
w polskiej streﬁe
cenowej

/ 09

/ RAPORT ROCZNY 2020 / IZBA ROZLICZENIOWA GIEŁD TOWAROWYCH S.A.

Historia IRGiT
Obecnie IRGiT to poważna i stabilna instytucja, która gwarantuje bezpieczeństwo rozliczeń transakcji
zawieranych na polskim rynku giełdowym. Izba rozlicza transakcje ponad 60 członków i ponad 200
klientów Domów Maklerskich oraz posiada elastyczny i optymalny model rozrachunku, prowadzony
we współpracy z 10 bankami.
Model zabezpieczeń stosowany przez IRGiT spełnia europejskie standardy i sprawdził się
w sytuacjach kryzysowych, a jednocześnie uwzględnia lokalne realia polskiego rynku i jest atrakcyjny
kosztowo dla jego uczestników. Izba rozlicza rynki towarowe i ﬁnansowe funkcjonujące na
platformach obrotu prowadzonych przez TGE i stale pracuje nad poszerzeniem swojego portfolio.
Dzięki doświadczeniu zdobytemu w ciągu 10 lat działania na polskim rynku, Izba angażuje się
również w projekty poza granicami Polski.

Osiągnięcie tego wszystkiego, nie byłoby możliwe bez Państwa – naszych Członków. Państwa
wkład w rozwój oferty IRGiT był i jest bardzo istotny. W dniu naszego święta chcielibyśmy
szczególnie podziękować za to, że byliście i jesteście Państwo z nami! Wielokrotnie to właśnie
od Was wychodziły inicjatywy, które przyczyniały się do poszerzenia lub usprawnienia naszej
oferty dla całego rynku. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie w prace Komitetu ds. Ryzyka,
za bieżącą współpracę oraz za życzliwość w codziennych kontaktach. Jednocześnie
życzymy sobie i Państwu kontynuacji owocnej i sprawnej współpracy w przyszłych latach.
– napisał Zarząd IRGiT w okolicznościowym piśmie skierowanym do członków IRGiT z okazji 10-lecia działalności.

IRGiT.PL
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Otoczenie regulacyjne
IRGiT prowadzi Izbę Rozliczeniową

Wszystkie działania operacyjne realizowane są przez IRGiT w ramach określonych ram prawnych.

i Rozrachunkową na podstawie

Podstawowymi aktami rangi ustawowej regulującymi działalność operacyjną IRGiT są:

przepisów Ustawy o obrocie
instrumentami ﬁnansowymi oraz
zezwolenia KNF, oraz pełni funkcję
Giełdowej Izby Rozrachunkowej
w rozumieniu Ustawy o giełdach
towarowych na podstawie art. 68a
ust. 14 Ustawy o obrocie
instrumentami ﬁnansowymi.

IRGiT.PL

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych
IRGiT posiada również szereg publicznie dostępnych regulaminów i procedur, regulujących
w sposób szczegółowy i jasny poszczególne aspekty jej działalności. Pośród najważniejszych z nich
wskazać można:

Regulamin Giełdowej Izby Rozrachunkowej
(Rynek towarowy)

Regulamin Izby Rozliczeniowej
i Rozrachunkowej

Szczegółowe zasady rozliczeń i rozrachunku
Giełdowej Izby Rozrachunkowej

Szczegółowe zasady rozliczeń i rozrachunku
Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej

Szczegółowe zasady rozliczeń
Rynku Towarów Rolno – Spożywczych

Szczegółowe Zasady Naliczania
Opłat

Regulamin Funduszu Gwarancyjnego
Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej

Zasady postępowania w sytuacji
wystąpienia Przypadku naruszenia
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ORGANIZACJA
IRGiT
Akcjonariat
Zarząd IRGiT
Rada Nadzorcza
Struktura Organizacyjna
Komitet ds. Ryzyka
CSR – Corporate Social Responsibility
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Akcjonariat

AKCJONARIAT

GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE

100%

TOWAROWA
GIEŁDA ENERGII

100%

IZBA ROZLICZENIOWA
GIEŁD TOWAROWYCH

IRGiT.PL
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Zarząd IRGiT
Zgodnie z § 19 Statutu IRGiT, Zarząd Spółki składa się z 1 do 2 Członków. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie,
a Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu Spółki powoływani są na okres
wspólnej kadencji, która trwa cztery lata. W roku 2020 w skład Zarządu IRGiT wchodzili:

Andrzej
Kalinowski
– Prezes
Zarządu

IRGiT.PL

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Od 1990 r., związany
z rynkiem kapitałowym. Początkowo w Ministerstwie
Przekształceń Własnościowych w Departamencie Rozwoju
Rynków Kapitałowych, współtworzył system rozliczeniowo –
depozytowy dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Współpracował z Warszawską Giełdą Towarową w okresie
tworzenia rynku towarowego przy udziale Chicago Board of
Trade. W późniejszym okresie, w ramach Izby Domów Maklerskich,
opracowywał założenia dla powstającej Centralnej Tabeli Ofert
(CTO – obecnie po zmianach BondSpot). Był również związany
ze SPOIF/PGF (Członek Zarządu) spółką powstałą z inicjatywy
Związku Banków Polskich dla obsługi transakcji rynku
międzybankowego (w późniejszym okresie połączona z CTO).
W ramach BIG BG (obecnie Millenium) brał udział w pracach
nad utworzeniem PTE. Od 2006 r. związany z Grupą Kapitałową
Towarowej Giełdy Energii S.A, uczestniczył w procesie tworzenia
Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Przez wiele lat
uczestniczył aktywnie w szkoleniu maklerów giełdowych,
maklerów giełd towarowych i specjalistów ewidencji papierów
wartościowych oraz prowadził wykłady z zakresu funkcjonowania
rynków papierów wartościowych, rynków towarowych,
instrumentów pochodnych i instytucji rozliczeniowo-rozrachunkowych funkcjonujących na tych rynkach.

Łukasz
Goliszewski
– Wiceprezes
Zarządu

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz
Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył
Podyplomowe Studia Zarządzania Ryzykiem
w Instytucjach Finansowych w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie. Posiada licencję Maklera
Giełd Towarowych Związany z Izbą Rozliczeniową
Giełd Towarowych S.A. od 2010 roku. Od 2017 roku
pełnił funkcję Dyrektora Działu Zarządzania
Ryzykiem, gdzie odpowiadał za obszar ryzyka
rynkowego, kredytowego, operacyjnego, a także
obszar zabezpieczeń, politykę inwestycyjną
i raportowanie transakcji. Dodatkowo pełnił funkcję
Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej,
przewodniczącego Komitetu ds. Ryzyka działającego
przy IRGiT oraz członka Komisji egzaminacyjnej
dla kandydatów na Maklerów Giełdowych na TGE.
Wieloletni przedstawiciel IRGiT w Komitecie ds.
Ryzyka i Komitecie ds. Polityki Europejskiego
Stowarzyszenia Izb Rozliczeniowych (EACH), od maja
2020 roku pełni również funkcję Skarbnika w EACH.
W 2019 r. został powołany przez Radę Nadzorczą
IRGiT na stanowisko Wiceprezesa Zarządu IRGiT.
/ 15
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Rada Nadzorcza
Zgodnie z § 14 Statutu IRGiT Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 członków. Członków Rady Nadzorczej Spółki powołuje
i odwołuje Walne Zgromadzenie.
Członkowie Rady Nadzorczej Spółki powoływani są na okres wspólnej kadencji.
Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej Spółki trwa trzy lata.
W roku 2020 w skład Rady Nadzorczej wchodzili:

IRGiT.PL

Piotr Borowski

Piotr Zawistowski

Jarosław Obrzud

Wiceprzewodniczący

Przewodniczący Rady

Sekretarz Rady

Rady Nadzorczej

Nadzorczej

Nadzorczej

Izabela Flakiewicz
– Członek Rady Nadzorczej

Iwona Lewińska
– Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Skrzyński
– Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Juroszek
– Członek Rady Nadzorczej
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Struktura Organizacyjna
IRGiT posiada Strukturę Organizacyjną
pozwalającą na osiąganie przez Spółkę

Regulamin Organizacyjny i Struktura Organizacyjna regulują zadania oraz zakresy kompetencji
i odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku w IRGiT zatrudnione były 43 osoby.

długoterminowych celów prowadzonej
działalności.

Struktura Organizacyjna IRGiT na dzień 31 grudnia 2020 roku:

ZARZĄD
Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Biuro IRGiT

Dział Zarządzania Ryzykiem

Dział Rozliczeń i Rozrachunku

Koordynator ds. Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym

Biuro Techniczne

Koordynator ds. Bezpieczeństwa i Ciągłości Zachowania Działania

Biuro Audytu Wewnętrznego

Biuro Rozwoju i Obsługi Członków
Biuro Prawne
Inspektor ds. Zgodności
Koordynator ds. Promocji i Administracji
Koordynator ds. HR

IRGiT.PL
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Komitet ds. Ryzyka
Komitet ds. Ryzyka przy IRGiT pełni rolę

bezpieczeństwa i efektywności prowadzenia rozliczeń

opiniodawczą i doradczą wobec Izby

prawidłowego ustalania rodzaju i wielkości zabezpieczeń oraz formy ich wnoszenia

w sprawach dotyczących regulacji lub

mechanizmów zarządzania ryzykiem związanym ze świadczeniem usług rozliczeniowych
oraz mechanizmów kontroli ryzyka

uzgodnień, które mają wpływ na system
zarządzania ryzykiem związany ze
świadczeniem przez IRGiT usług
rozliczeniowych, w szczególności
w zakresie:

IRGiT.PL

W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele organizacji zrzeszających Członków i ich klientów,
oraz przedstawiciele IRGiT i TGE. Szczegółowe zasady funkcjonowania Komitetu ds. Ryzyka
określa Regulamin Komitetu ds. Ryzyka.
W 2020 roku IRGiT kontynuowała dotychczasową praktykę komunikacji z uczestnikami rynku na
forum Komitetu ds. Ryzyka. Komitet obradował czterokrotnie, w tym raz w trybie nadzwyczajnym.
Efektami prac Komitetu był szereg rekomendacji, które określają kierunek rozwoju systemu
gwarantowania rozliczeń.
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CSR – Corporate Social Responsibility
Działalność statutowa IRGiT
prowadzona jest w sposób
profesjonalny i odpowiedzialny.
Sukces i reputacja IRGiT nie zależą
wyłącznie od jakości świadczonych

Realizując misję Spółki oraz Grupy Kapitałowej GPW i budując jej wartość IRGiT działa
w poszanowaniu interesów otoczenia, w którym funkcjonuje, w oparciu o dialog i współpracę
z interesariuszami. Mając to na uwadze Spółka działa z poszanowaniem zasad społecznej odpowiedzialność
biznesu oraz realizuje „Strategię CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie”.
W celu realizacji Strategii CSR IRGiT:

usług, ale również od tego, czy Izba
prowadzi działalność operacyjną
mając na uwadze kwestie społeczne,
etyczne oraz związane

stosuje oraz

stosuje oraz

stosuje oraz

stosuje w swojej

z ograniczaniem wpływu na

publikuje na swojej

publikuje na swojej

publikuje na swojej

działalności „Zasady

środowisko naturalne.

stronie internetowej

stronie internetowej

stronie internetowej

Ładu Korporacyjnego

„Kodeks Etyki”

„Politykę BHP”

„Politykę

dla Instytucji

Środowiskową”

Nadzorowanych”
wydane 22 lipca 2014 r.
przez Komisję Nadzoru
Finansowego
w zakresie, w jakim
są one adekwatne
do prowadzonej przez
Spółkę działalności

IRGiT.PL
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DZIAŁALNOŚĆ
OPERACYJNA IRGiT
Oferta IRGiT
Model Rozrachunku
Zarządzanie ryzykiem w IRGiT
Członkowie IRGiT
Relacje IRGiT z uczestnikami rynku

IRGiT.PL
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Oferta IRGiT
IRGiT zapewnia obsługę rozliczeniową dla wszystkich rynków prowadzonych przez TGE.
PRODUKT Y I RYNKI ROZLICZANE PRZEZ IRGiT
GIEŁDOWA IZBA ROZRACHUNKOWA
(GIR)

Energia
Elektryczna
RTG
Rynek Dnia
Bieżącego
(XBID)

Rynek Dnia
Następnego

IRGiT.PL

Towary
Rolno-Spożywcze

Gaz
Ziemny

IZBA ROZLICZENIOWA I ROZRACHUNKOWA
(IRR)

Prawa
Majątkowe

OTF

RTG

OTF

RTG

RTG

OTF

Rynek
Terminowy
Produktów
z dostawą
energii
elektrycznej

Rynek Dnia
Następnego
i Bieżącego

Rynek
Terminowy
Produktów
z dostawą gazu

Rynek Towarów
Rolno-Spożywczych
(spot)

Rynek
Praw
Majątkowych
(spot)

Rynek
Terminowy
Praw
Majątkowych

Uprawnienia
Uprawnienia do
do
Emisji
CO2
Emisji CO2
RTG

Rynek Finansowy Uprawnień
do Emisji CO2
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Model Rozrachunku
IRGiT realizuje zadania w zakresie
rozliczeń oraz rozrachunku transakcji
zawieranych na rynkach prowadzonych
przez TGE.

Podczas procesu rozliczeń ustalana jest wartość zobowiązań i należności z tytułu każdej zawartej
transakcji. Rozrachunek polega na automatycznym uznawaniu bądź obciążaniu rachunków
bankowych stron transakcji giełdowych.
Model rozrachunku pieniężnego opiera się o współpracę IRGiT, Banku Płatnika Izby („BPI”) oraz
odpowiednio Banków Płatników Członków Izby („BPCI”) lub Banków Płatników Uczestników Izby
(„BPUI”). W BPI IRGiT prowadzi rachunek depozytów zabezpieczających oraz rachunek depozytów
transakcyjnych. Członkowie Izby zobligowani są do utrzymywania odpowiedniej wartości środków
pieniężnych (odpowiednio z tytułu wymaganych depozytów) na dedykowanych im subkontach.
Bankiem współpracującym z Izbą jako BPI jest Deutsche Bank Polska S.A.
W wybranym przez siebie BPCI Członkowie Izby posiadają rachunek rozliczeniowy. Jest to rachunek
uznawany i obciążany z tytułu rozliczenia transakcji. IRGiT nie kontroluje sald na rachunkach
rozliczeniowych Członków Izby, dlatego klienci Izby zobowiązani są utrzymywać na nich środki
wystarczające do pokrycia powstałych zobowiązań.

IRGiT.PL
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Rola Banku Płatnika Członka Izby (BPCI) w rozrachunku pieniężnym z tytułu
zawartych transakcji

Paczka zleceń 2
(księgowanie 10:30-12:00)

Rachunek

Paczka zleceń 2
(księgowanie 10:30-12:00)

Rachunek

rozliczeniowy

Deutsche Bank Polska (BPI)

techniczny IRGiT

Członka Izby A

w BPCI 1

w BPCI 1

BP CI 1

Rachunek rozliczeniowy
IRGiT w BPI

BP CI 2

Rachunek

Rachunek

rozliczeniowy

techniczny

Członka Izby B

IRGiT w BPCI 2

w BPCI 2

Paczka zleceń 1
(księgowanie do 8:30)

IRGiT.PL

Paczka zleceń 2
(księgowanie 10:30-12:00)

Rachunek Depozytów

Rachunek Depozytów

Zabezpieczających IRGiT

Transakcyjnych IRGiT

w BPI

w BPI

Subkonto
dedykowane
członkowi A

Subkonto
dedykowane
członkowi A

Subkonto
dedykowane
członkowi B

Subkonto
dedykowane
członkowi B

W przypadku zastrzeżenia płatności
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Rola Banku Płatnika Członka Izby (BPCI) w rozrachunku pieniężnym z tytułu
aktualizacji depozytów

Paczka zleceń 4
(księgowanie 15:00-16:00)

Rachunek

Paczka zleceń 4
(księgowanie 15:00-16:00)

Rachunek

rozliczeniowy

Deutsche Bank Polska (BPI)

techniczny IRGiT

Członka Izby A

w BPCI 1

w BPCI 1

BP CI 1

Rachunek rozliczeniowy
IRGiT w BPI

BP CI 2

Rachunek

Rachunek

rozliczeniowy

techniczny

Członka Izby B

IRGiT w BPCI 2

w BPCI 2

Paczka zleceń 3
(księgowanie
12:00-13:00)

IRGiT.PL

Paczka zleceń 4
(księgowanie
15:00-16:00)

Paczka zleceń 4
(księgowanie
15:00-16:00)

Rachunek Depozytów

Rachunek Depozytów

Zabezpieczających IRGiT

Transakcyjnych IRGiT

w BPI

w BPI

Subkonto
dedykowane
członkowi A

Subkonto
dedykowane
członkowi A

Subkonto
dedykowane
członkowi B

Subkonto
dedykowane
członkowi B

Paczka zleceń 3
(księgowanie
12:00-13:00)
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Model Rozrachunku
Bankami współpracującymi z Izbą jako BPCI (Bank Płatnik Członka Izby)
oraz BPUI (Bank Płatnik Uczestnika Izby) na dzień 31 grudnia 2020 roku są:
BPCI

BPUI

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

tak

SANTANDER BANK POLSKA S.A.

tak

MBANK S.A,

tak

DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.

tak

tak

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

tak

tak

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

tak

tak*

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

tak

tak

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

tak

tak

GETIN NOBLE BANK S.A.

tak

tak*

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

tak
* z wyłączeniem rynku RIF_EUA

IRGiT.PL
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Zarządzanie ryzykiem w IRGiT /

SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W IRGiT

System zarządzania ryzykiem IRGiT
oparty jest na międzynarodowych
standardach i składa się z szeregu
sprzężonych ze sobą elementów:

IRGiT.PL

Wymogi kapitałowe
(kryteria uzyskiwania Członkostwa)

System gwarantowania rozliczeń
(depozyty i fundusz)

Ograniczony katalog
akceptowanych
zabezpieczeń

Komitet
ds. Ryzyka

Zarzadzanie
niewypłacalnością

Monitoring
sytuacji Członków

Procedury
współpracy z TGE

Zarządzanie
zabezpieczeniami

Polityka
Inwestycyjna

Backtesty

Zarządzanie
ryzykiem płynności

Stresstesty

Zarządzanie
ryzykiem operacyjnym

Plan utrzymania
ciągłości działania
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Zarządzanie ryzykiem w IRGiT /
Na system gwarantowania rozliczeń
składają się trzy główne elementy: depozyty

SYSTEM GWARANTOWANIA ROZLICZEŃ W IRGiT

Członek Izby wnosi zabezpieczenia, które pokrywają jego ekspozycję na ryzyko wyrażoną przez teoretyczny
koszt zamknięcia pozycji w sytuacji wystąpienia przypadku naruszenia i braku dalszej możliwości regulowania
swoich zobowiązań.

transakcyjne, depozyty zabezpieczające
Rolą depozytów transakcyjnych jest zabezpieczenie rozrachunku finansowego z tytułu zawartych transakcji.
Głównym elementem depozytów transakcyjnych jest limit transakcyjny, który umożliwia uczestnikom rynku
handel na rynkach spotowych.

oraz fundusze gwarancyjne.

DEPOZYTY TRANSAKCYJNE
DEPOZYT
HISTORYCZNY

LIMIT
TRANSAKCYJNY

RYNKI SPOT

DEPOZYT
DOSTAWY

DEPOZYTY ZABEZPIECZAJĄCE
DEPOZYT
WSTĘPNY

RYNKI TERMINOWE

DEPOZYT
UZUPEŁNIAJĄCY

FUNDUSZE GWARANCYJNE

FG GIR

FG IRR

RYNKI SPOT ORAZ RYNKI TERMINOWE

WADIUM
dla niektórych transakcji
zawieranych na RTRS

Szczegółowy algorytm kalkulacji depozytów
oraz funduszu gwarancyjnego opisany jest
w regulacjach IRGiT dostępnych na stronie
internetowej. Dodatkowo IRGiT udostępnia
narzędzia ułatwiające szacowanie
i prognozowanie wymaganych
zabezpieczeń.

IRGiT.PL

Depozyty zabezpieczające służą z kolei zabezpieczeniu aktualnej ekspozycji na ryzyko związanej z rozliczeniem
transakcji oraz potencjalnych kosztów zamknięcia portfela kontraktów terminowych w normalnych warunkach
rynkowych. Depozyty zabezpieczające w IRGiT są liczone w możliwie optymalny sposób, w szczególności dzięki
wdrożeniu kompensacji międzyproduktowej oraz kompensacji depozytów zabezpieczających w ramach Grup
Energetycznych.
Charakter środków zgromadzonych w funduszu gwarancyjnym jest inny niż tych zgromadzonych w ramach
depozytów transakcyjnych i zabezpieczających. Depozyty mogą być wykorzystywane jedynie do pokrywania
strat Członka Izby, wobec którego stwierdzono przypadek naruszenia, natomiast fundusz gwarancyjny jest
zasobem solidarnym i może być wykorzystany na pokrycie strat również innych uczestników rynku.
/ 28
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Zarządzanie ryzykiem w IRGiT /
Członkowie Izby mają możliwość

FORMY ZABEZPIECZEŃ

Katalog zabezpieczeń niepieniężnych akceptowanych przez IRGiT obejmuje:

wnoszenia zabezpieczeń zarówno

Gwarancje bankowe (I oraz II klasa płynności)

w formie pieniężnej, jak

Uprawnienia do emisji CO2 (EUA)

i niepieniężnej.

Prawa Majątkowe ze Świadectw Pochodzenia (PMOZE_A)

Wszystkie zabezpieczenia niepieniężne uznawane są na poczet depozytów zabezpieczających,
natomiast gwarancje bankowe (I klasa płynności) mogą służyć również zabezpieczeniu depozytu
historycznego oraz limitu transakcyjnego.
Wszystkie zabezpieczenia niepieniężne akceptowane są z uwzględnieniem ryzyka płynności oraz
kredytowego. Funkcjonują minimalne wymogi dla banków wystawców gwarancji bankowych oraz
limity koncentracji określone dla każdego typu zabezpieczenia (zarówno na poziomie Członka Izby,
jak i na poziomie całej Izby).
Wycena wniesionych zabezpieczeń w formie EUA oraz PMOZE_A bazuje na wycenie rynkowej tych
zabezpieczeń oraz uwzględnia współczynniki redukcji („haircut”) obliczone zgodnie z metodologią
IRGiT, których celem jest mitygowanie ryzyka zmiany cen rynkowych zabezpieczeń, waluty oraz
ryzyka płynności. Wycena rynkowa zabezpieczeń aktualizowana jest w każdym dniu roboczym,
natomiast współczynniki redukcji są kalkulowane i podawane do wiadomości Członków Izby
poprzez publikację na stronie internetowej IRGiT w cyklach miesięcznych.

Szczegółowe reguły dotyczące kryteriów, zasad akceptacji oraz wyceny zabezpieczeń
niepieniężnych określone zostały w treści Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku
Giełdowej Izby Rozrachunkowej oraz Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Izby
Rozliczeniowej i Rozrachunkowej.
IRGiT.PL
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Zarządzanie ryzykiem w IRGiT /

OBSŁUGA PRZYPADKU NARUSZENIA

W przypadku, gdy Członek Izby nie
wykonuje należycie swoich zobowiązań
stwarzając ryzyko zagrożenia dla
bezpieczeństwa obrotu lub prawidłowego
funkcjonowania systemu rozliczeń, IRGiT
uruchamia Procedurę postępowania
w sytuacji wystąpienia Przypadku
naruszenia, która zakłada m.in.:

możliwość zamknięcia
pozycji Członka Izby

wykorzystanie środków
systemu gwarantowania
rozliczeń do pokrycia strat
ww. Członka Izby, zgodnie
z określoną kolejnością

Z uwagi na kluczową rolę procedury w systemie zarządzania ryzykiem,
IRGiT udostępnia jej wyciąg na swojej stronie internetowej.

IRGiT.PL
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Zarządzanie ryzykiem w IRGiT /

OBSŁUGA PRZYPADKU NARUSZENIA

Należności
niewypłacalnego Członka

Depozyty niewypłacalnego Członka
DEPOZYT TRANSAKCYJNY

Kolejność
uruchamiania
środków
SYSTEMU
GWARANTOWANIA
ROZLICZEŃ

DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY

Wpłata do Funduszu Gwarancyjnego
niewypłacalnego Członka

Wpłaty do Funduszu Gwarancyjnego
pozostałych Członków
(proporcjonalnie do udziału w Funduszu)

Wpłaty odtworzeniowe do Funduszu Gwarancyjnego
pozostałych Członków

Zasady postępowania w sytuacji wystąpienia Przypadku naruszenia
są publikowane na stronie internetowej IRGiT.
IRGiT.PL
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Członkowie IRGiT
IRGiT wykonuje funkcję Giełdowej Izby
Rozrachunkowej, w ramach której

Członkostwo w GIR i uczestnictwo w IRR są to niezależne od siebie stosunki prawne, w ramach których kształtują
się wzajemne relacje IRGiT i jej klientów. Możliwe jest uzyskanie przez jeden podmiot zarówno członkostwa
w GIR jak i uczestnictwa w IRR, nie wpływa to jednak na odrębność tych stosunków.

świadczy usługi na rzecz swoich
Członków, oraz prowadzi Izbę
Rozliczeniową i Rozrachunkową,
w ramach której świadczy usługi

W grudniu 2020 roku Giełdowa Izba Rozrachunkowa posiadała 59 Członków, w tym 3 domy maklerskie,
1 towarowy dom maklerski i 16 spółek zagranicznych, oraz obsługiwała łącznie 226 klientów Domów
Maklerskich. Za pośrednictwem Domów Maklerskich na rynkach, gdzie przedmiotem obrotu jest energia
elektryczna działało 193 spółek, na rynku gazu 89 spółek.

na rzecz swoich Uczestników.

59
CZŁONKÓW

W TYM:

3

domy maklerskie

1

towarowy dom maklerski

16

spółek zagranicznych

OBSŁUGIWAŁA ŁĄCZNIE 226 KLIENTÓW DOMÓW MAKLERSKICH

Za pośrednictwem
Domów Maklerskich na
rynku:

IRGiT.PL

energi elektrycznej działały

gazu działało

193 spółki

89 spółek
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Relacje IRGiT z uczestnikami rynku
W 2020 roku TGE wraz z IRGiT podjęły
decyzję o podjęciu działań mających
na celu optymalizację procesu obsługi
i pozyskiwania nowych Członków.
Jednym z elementów tego projektu jest
utworzenie wspólnego, obsługującego
obie spółki, Biura Rozwoju i Obsługi
Członków.

IRGiT.PL

W związku z pandemią IRGiT była zmuszona zrezygnować z organizacji konferencji i szkoleń
w wymiarze ﬁzycznym. Aby jednak, w tych trudnych warunkach, zapewnić sobie kontakt z Członkami,
IRGiT rozpoczęła cykl webinariów, podczas których konsultuje istotne zmiany w regulacjach Spółki,
wydarzenia oraz bieżące tematy związane z procesem rozliczania i zabezpieczania transakcji.
IRGiT kontynuowała także dotychczasową praktykę komunikacji z uczestnikami rynku na forum
Komitetu ds. Ryzyka, działającego w ramach systemu zarządzania ryzykiem w IRGiT. W roku 2020
Komitet ds. Ryzyka obradował czterokrotnie, w tym raz w trybie nadzwyczajnym. Efektami prac
Komitetu jest szereg rekomendacji, które określają kierunek rozwoju systemu gwarantowania
rozliczeń. Ponadto w 2020 roku Izba uczestniczyła w pracach organizowanej przez TGE Rady Rynku.
W 2020 roku IRGiT wręczyła także przyznawane co roku nagrody – „Rozrachunki” przyznawane
członkom Giełdowej Izby Rozrachunkowej. W 2020 roku wręczone zostały nagrody za działalność
w 2019 roku. Nagrody otrzymali:

RESPECT ENERGY S.A.

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

ENERGA-OBRÓT S.A.

Rozrachunek 2019

Rozrachunek 2019

Rozrachunek 2019

w kategorii Debiut Roku

za wkład w rozwój nowego
modelu uczestnictwa w rynku
działalność na rachunek spółki
z grupy kapitałowej

w kategorii Najlepsze
Zarządzanie Środkami
Niepieniężnymi
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Relacje IRGiT z uczestnikami rynku
IRGiT aktywnie uczestniczy w krajowych,
jak również zagranicznych programach
oraz wydarzeniach działających na rzecz
rozwoju rynku

W roku 2020, IRGiT, jako partner, uczestniczyła w siódmej edycji Konkursu dla mediów „Platynowe
Megawaty” organizowanym przez TGE od 2014 roku, celem którego jest popularyzacja dziennikarstwa
na najwyższym poziomie, przestrzegającego zasad etyki i obiektywizmu; rozwijanie debaty publicznej
na temat liberalizacji energetyki oraz funkcjonowania rynków energii elektrycznej, gazu i praw
majątkowych; edukacja mediów poprzez organizację warsztatów.
Kolejnymi wydarzeniami są Akademia Energii organizowana przez Fundację im. Lesława A. Pagi oraz
program „Go4Poland Wybierz Polskę” organizowany przez Fundację GPW – stanowią one programy
edukacyjne kierowane do osób, które wiążą przyszłość zawodową z branżą ﬁnansową lub
energetyczną. Tworzą platformy kontaktu do wymiany informacji i budowania relacji pomiędzy
studentami a potencjalnymi pracodawcami oraz ekspertami.
W 2020 roku IRGiT była partnerem konferencji Montel Market Insights Warsaw 2020, organizowanej
przez Montel, kluczowego dostawcę informacji na temat europejskich rynków energii. Podczas
wydarzenia zostały zaprezentowane przez ekspertów najnowsze trendy na rynku energetycznym
w Polsce i krajach sąsiadujących.

IRGiT.PL
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NAJWAŻNIEJSZE
WYDARZENIA
W 2020 ROKU
Rozwój biznesu IRGiT w 2020 roku
Obsługa niewypłacalności
Rozwój obszaru zarządzania ryzykiem
Atrakcyjna polityka cenowa
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Rozwój biznesu IRGiT w 2020 roku
Uruchomienie
OTF

Giełdowy
Rynek Rolny – nowy
obszar działalności

IRGiT.PL

W 2020 roku zakończył się proces przygotowania GK TGE do prowadzenia działalności
w reżimie MiFID II. TGE uruchomiła Zorganizowaną Platformę Obrotu (OTF), która zastąpiła
dotychczasowy Rynek Towarowy Terminowy. IRGiT rozpoczęła rozliczanie instrumentów
notowanych na platformie OTF za pośrednictwem Giełdowej Izby Rozrachunkowej (GIR) oraz
Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej (IRR). GIR rozlicza instrumenty terminowe na energię
elektryczną oraz instrumenty terminowe na gaz ziemny, natomiast IRR prowadzi rozliczenia
instrumentów terminowych na prawa majątkowe. Wypracowany model obsługi OTF pozwala
na optymalizację kosztów uczestnictwa w rynku i jest przyjazny dla jego uczestników.

W 2018 roku Izba rozpoczęła prace nad uruchomieniem rynku rolnego, który stanowi inicjatywę
strategiczną GK GPW. W wyniku postępowania prowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa, konsorcjum GK GPW w składzie GPW, TGE, IRGiT, zostało wybrane do realizacji projektu
„Platforma Żywnościowa”, w ramach którego powstał Rynek Towarów Rolno-Spożywczych (obecnie
Giełdowy Rynek Rolny). Giełdowy Rynek Rolny stanowi wyodrębniony segment Rynku Towarów
Giełdowych TGE i jest dedykowany do prowadzenia obrotu wybranymi, oznaczonymi co do gatunku
towarami rolnymi oraz spożywczymi, spełniającymi standardy jakościowe określone przez TGE
i składowanymi w magazynach posiadających autoryzację Giełdy. Podjęte działania zaowocowały
uruchomieniem w marcu 2020 roku rynku rolnego. Początkowo przedmiotem obrotu na TGE
była pszenica, w lipcu wprowadzono żyto, a już w grudniu tego samego roku kukurydzę. IRGiT
opracowała i uruchomiła model zabezpieczania, rozliczania oraz rozrachunku ﬁnansowego
dla transakcji zawieranych na tym rynku w ramach kursu jednolitego oraz aukcji.
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Rozwój biznesu IRGiT w 2020 roku
Rozliczanie
SDAC i SIDC

Wdrożenie modelu
Reprezentanta
Członka Giełdy

IRGiT.PL

W 2020 r. trwały również intensywne prace związane z przygotowaniem do rozliczania
i rozrachunku transakcji zawieranych w ramach jednolitego mechanizmu łączenia
europejskich rynków energii dnia następnego – SDAC (Single Day-Ahead Coupling) oraz
bieżącego SIDC (Single Intra Day Coupling). Celem tych prac było zawarcie umów operacyjnych
oraz rozliczeniowych z NEMO uczestniczącymi we wspólnym rynku lub izbami rozliczeniowymi
reprezentującymi tych NEMO oraz operatorami systemów przesyłowych. Projekt podzielony
jest na kilka etapów wdrażania.

W odpowiedzi na postulaty uczestników rynku w 2020 roku, IRGiT wdrożyła model Reprezentant
Członka Giełdy, który pozwala Członkom Giełdy na zawieranie transakcji bez uzyskania statusu
członka odpowiedniej izby, i powierzenie obsługi rozliczeń tzw. Reprezentantowi – Członkowi
GIR lub IRR. Usługa przede wszystkim skierowana jest do mniejszych Członków Giełdy, tj. takich
którzy zamierzają zawierać transakcje bezpośrednio, a w zakresie rozliczeń korzystać z usług
domu maklerskiego
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Obsługa niewypłacalności
Skuteczność systemu gwarantowania
rozliczeń IRGiT potwierdziła się
w marcu 2020 roku, w czasie kiedy
europejskie rynki energii zmagały się
z bardzo wysoką zmiennością
spowodowaną wpływem na
gospodarkę pandemii wirusa
COVID-19.

IRGiT.PL

W związku z silnymi negatywnymi ruchami cen oraz ich wpływem na wysokość wymaganych
zabezpieczeń z tytułu depozytów uzupełniających pojawiła się presja płynnościowa w stosunku
do członków Izby posiadających długie pozycje netto w kontraktach terminowych.
Ze względu na naruszenie przez jednego z Członków Izby zasad wykonywania zobowiązań
wynikających z tytułu zawartych przez niego transakcji oraz mając na uwadze przekazaną przez
ten podmiot informację, iż nie będzie on w stanie realizować w terminie swoich zobowiązań,
IRGiT podjęła niezwłocznie decyzję o ogłoszeniu niewypłacalności tego podmiotu w rozumieniu
Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej oraz zamknięciu wszystkich pozycji otwartych przez
tego Członka Izby. W związku z wystąpieniem skrajnych ruchów cen na rynku terminowym, środki
wniesione przez Członka Izby przed momentem ogłoszenia jego niewypłacalności nie były
wystarczające do pokrycia wygenerowanych strat. Tym samym zaistniała przesłanka wykorzystania
środków wniesionych do Funduszu Gwarancyjnego przez pozostałych członków. IRGiT niezwłocznie
podjęła wszelkie działania mające na celu minimalizację strat oraz wyegzekwowanie spłaty całości
zobowiązań przez niewypłacalnego Członka Izby. Ostatecznie w dniu 10 grudnia 2020 roku całość
środków została zwrócona członkom, których wpłaty do Funduszu Gwarancyjnego zostały
wykorzystane.
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Rozwój obszaru zarządzania ryzykiem
W 2020 roku IRGiT wprowadziła również
szereg zmian do modelu wnoszenia
zabezpieczeń niepieniężnych, których
celem było zwiększenie elastyczności
modelu oraz zapewnienie optymalizacji
kosztowej dla swoich klientów.

Wprowadzona została możliwość wnoszenia gwarancji bankowych na pokrycie wpłat do Funduszu
Gwarancyjnego – nowy model pozwala na pokrycie do 60% wartości wpłaty do Funduszu
Gwarancyjnego w formie gwarancji. Izba umożliwiła również wnoszenie gwarancji bankowych
wystawianych przez banki z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku
z wprowadzeniem ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, IRGiT w trakcie 2020 roku dostosowywała system
zabezpieczeń do wymogów ustawy. Zmiany w zakresie akceptowania przewidzianych w ustawie
form zabezpieczeń obowiązywały do dnia 30 września 2020 roku.
Innym ważnym działaniem podjętym przez IRGiT było wdrożenie we wrześniu 2020 r. modelu
kompensacji międzyproduktowej depozytów wstępnych na Rynku Terminowym Produktów
z dostawą energii elektrycznej. Zmiany w systemie zabezpieczeń umożliwiły uzyskanie przez
uczestników rynku nawet do 100% redukcji depozytów wstępnych w stosunku do modelu
dotychczas obowiązującego. Wdrożenie kompensacji międzyproduktowej zakończyło pierwszy
z dwóch etapów wdrożenia kompleksowego modelu kompensacji, rekomendowanego przez
Komitet ds. Ryzyka. Celem wdrażanych zmian jest zwiększenie efektywności modelu zabezpieczeń
stosowanego przez Izbę przy jednoczesnym zachowaniu obecnego wysokiego poziomu
bezpieczeństwa prowadzonych rozliczeń.

IRGiT.PL
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Atrakcyjna polityka cenowa
W 2020 roku Izba uatrakcyjniła swoją
politykę cenową, oferując upusty mające
na celu przede wszystkim ułatwienie
rozpoczęcia działalności na nowych

Ponadto z uwagi na trudną sytuację
uczestników rynku IRGiT obniżyła w okresie
marzec – wrzesień opłaty za rozliczenie
transakcji spot, których przedmiotem
jest energia elektryczna.

rynkach organizowanych przez TGE oraz
wsparcie projektu poprawy płynności
na rynku terminowym.

IRGiT.PL
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DZIAŁALNOŚĆ IRGiT
W 2020 ROKU
Wolumen rozliczonych transakcji
Wartość rozliczonych transakcji
System Zabezpieczeń w liczbach
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Wolumen rozliczonych transakcji
Wolumen rozliczonych transakcji w 2020 roku:
Energia Elektryczna

Gaz Ziemny

Prawa Majątkowe

Towary
Rolno-Spożywcze

705,66 TWh

500,55 TWh

54,35 TWh

2200 ton

Wartość rozliczonych transakcji
80 mld zł

Łączna wartość

70 043 mln zł
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System Zabezpieczeń w liczbach

Łączna wartość wpłat do Funduszu Gwarancyjnego
na dzień 31 grudnia 2020

316 012 086,03 zł

Łączna wartość wymaganych depozytów zabezpieczających
w dniu 31 grudnia 2020
Wartość zabezpieczeń niepieniężnych uznanych
na depozyty zabezpieczające
po aktualizacji w dniu 31 grudnia 2020

IRGIT.PL
IRGiT.PL

2 794 281 764,87 zł

1 279 464 939,50 zł
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AKTYWNOŚĆ
IRGiT NA ARENIE
MIĘDZYNARODOWEJ
Stowarzyszenia
Międzynarodowy Rynek Energii Spot
Współpraca międzynarodowa
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Stowarzyszenia
Europejskie Stowarzyszenie Izb
Rozliczeniowych EACH
Więcej informacji
na temat EACH na stronie:
www.eachccp.eu

IRGiT jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Izb Rozliczeniowych CCP EACH
od 1 kwietnia 2011 roku. To wyróżnienie jest świadectwem spełnianych przez Izbę
standardów bezpieczeństwa i rozliczeń przedstawionych m.in. w rekomendacjach
Komitetu Systemów Płatności i Rozliczeń (CPSS-IOSCO Recommendations).
Wstąpienie w szeregi EACH umożliwiło IRGiT współpracę z najlepszymi ekspertami
w dziedzinie rozliczeń, rozrachunku oraz zabezpieczeń w Europie.
IRGiT aktywnie uczestniczy w pracach EACH dotyczących m.in. tematu uznawania
gwarancji bankowych jako zabezpieczenia, przeglądu Rozporządzenia EMIR,
standardów w obszarze przeprowadzania stress testów czy angażowania
kapitałów własnych Izb w systemy gwarantowania rozliczeń.
Europejskie Stowarzyszenie Izb Rozliczeniowych EACH (The European Association
of CCP Clearing Houses) powstało w 1992 r. Jego celem jest opracowywanie
standardów i usług w instytucjach rozliczeniowych. Organizacja skupia 20
największych izb rozliczeniowych typu CCP, zarówno z Unii Europejskiej, jak
i spoza niej. Obecnie EACH podejmuje działania w zakresie rozwiązań dotyczących
rozliczania rynków regulowanych i OTC, współpracuje z Europejskim Urzędem
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), Europejskim Urzędem Nadzoru
Bankowego (EBA) i krajowymi organami nadzoru w zakresie rozporządzenia EMIR
oraz dyrektywy CRDIV odnośnie wymogów kapitałowych dla CCP.

IRGiT.PL
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Stowarzyszenia
Międzynarodowe stowarzyszenie
izb rozliczeniowych CCP12
Więcej informacji
na temat CCP12 na stronie:
www.ccp12.org

W 2020 roku Izba dołączyła do Globalnego Stowarzyszenia Izb Rozliczeniowych CCP12
– globalnego stowarzyszenia 37 członków, reprezentujących wspólnie ponad 60 izb
rozliczeniowych działających na całym świecie, w tym w rejonach Europy, Bliskiego
Wschodu i Afryki (EMEA), obu Ameryk, oraz Azji i Pacyﬁku (APAC). Misją CCP12 jest
promowanie efektywnych, odpowiednich i skutecznych w praktyce standardów
zarządzania ryzykiem oraz standardów operacyjnych dla izb rozliczeniowych z całego
świata, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wydajności obsługiwanych przez nie
rynków ﬁnansowych. CCP12 wyraża zgodne poglądy swoich członków w zakresie
inicjatyw regulacyjnych i branżowych w obszarze rozliczania i rozrachunku rynków
ﬁnansowych oraz aktywnie angażuje się w konsultacje i dyskusje na forach
międzynarodowych.

Association of Futures
Markets
Więcej informacji
na temat AFM na stronie:
www.afmorg.net

Z dniem 12 grudnia 2018 roku Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. została
Członkiem stowarzyszenia Association of Futures Markets (AFM). Association of
Futures Markets (AFM) to organizacja zrzeszająca giełdy i izby rozliczeniowe, która
funkcjonuje od 1998 roku. Głównym celem stowarzyszenia AFM jest promowanie
i zachęcanie do tworzenia nowych rynków instrumentów pochodnych, wspieranie
ich rozwoju oraz konkurencyjności na tych rynkach. AFM stanowi międzynarodową
platformę wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy giełdami
towarowo-ﬁnansowymi i izbami rozliczeniowymi z całego świata.

IRGIT.PL
IRGiT.PL
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Międzynarodowy Rynek Energii Spot
IRGiT aktywnie wspiera inicjatywy
Single Intraday Coupling (SIDC)
i Single Day-ahead Coupling (SDAC),
które umożliwiają handel
transgraniczny w całej Europie.

IRGiT.PL

TGE jest operatorem zorganizowanego rynku spot energii elektrycznej i posiada licencję jako
Nominowany Operator Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) wydaną przez regulatora rynku. Rolą
IRGiT jest działalność na rzecz TGE w obszarze wyznaczania zabezpieczeń dla podmiotów na rynku
międzynarodowym oraz świadczenie usług rozrachunkowych. TGE i IRGiT współpracują z innymi
europejskimi NEMO oraz Operatorami Systemów Przesyłowych w celu realizacji zadań związanych
z łączeniem rynków SIDC i SDAC. Proces łączenia rynków ma na celu maksymalizację przepływu
energii z obszaru o niskich cenach do obszaru o wysokich cenach poprzez uwzględnienie dostępnej
przepustowości transgranicznej.
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Współpraca międzynarodowa
W pierwszym kwartale 2020 roku IRGiT
z sukcesem zakończyła pierwszy etap

Współpraca zawiązana w 2019 r. z GET Baltic w zakresie świadczenia przez IRGiT usług doradczych
obejmowała opracowanie systemu zarządzania ryzykiem, oraz modelu zabezpieczeń i rozliczeń
dla giełdy gazu prowadzonej przez GET Baltic dla Litwy, Łotwy i Estonii, Finlandii.

prac w ramach umowy z bałtycko-fińską
giełdą gazu GET Baltic, przedstawiając
kompleksową propozycję rozwiązań dla
rynków prowadzonych przez tę giełdę.

IRGiT.PL
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PLANY NA ROK 2021
– KLUCZOWE
PROJEKTY

IRGiT.PL
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Plany na rok 2021 – kluczowe projekty
Wdrożenie nowego modelu raportowania kluczowych
parametrów i statystyk w ramach tzw. „Public Quantitative
Disclosure” zgodnie z wytycznymi IOSCO, co wpłynie na
zwiększenie transparentności działalności prowadzonej
przez Izbę

Aktualizacja regulacji IRGiT w obszarze niewypłacalności –
wdrożenie wniosków po przypadku niewypłacalności, który
wystąpił w 2020 roku oraz przeprowadzenie pierwszych
testów procesu obsługi przypadku naruszenia z udziałem
Członków Izby

Sposób udostępniania danych będzie zgodny z wystandaryzowanym

W pierwszej połowie 2021 roku IRGiT planuje ukończyć prace rozwojowe oraz

formatem, opracowanym przez międzynarodowe stowarzyszenia izb

wdrożyć regulacje związane z tematyką niewypłacalności Członka Izby. Prace

rozliczeniowych, przy czym zbiorcze statystyki wszystkich instytucji

prowadzone są na bazie obserwacji i doświadczeń uzyskanych przez Izbę

publikujących raporty są dostępne na stronach internetowych Europejskiego

w związku z wystąpieniem w listopadzie 2019 roku oraz w marcu 2020 roku

Stowarzyszenia Izb Rozliczeniowych EACH i Światowego Stowarzyszenia Izb

dwóch przypadków niewypłacalności uczestników rynku. W ramach prac

Rozliczeniowych CCP12. Wprowadzenie raportowania ułatwi dostęp do

IRGiT przewiduje rozszerzenie katalog możliwych do zastosowania przez

danych wszystkim zainteresowanym podmiotom, w tym w szczególności

IRGiT środków ostrożnościowych i zapobiegawczych, które w sposób istotny

klientom IRGiT, a także dzięki zastosowaniu jednolitego podejścia do

zwiększą bezpieczeństwo prowadzonego systemu gwarantowania rozliczeń.

sposobu przekazywania informacji umożliwi porównanie do innych izb

Celem działań jest zapewnienie kompleksowego zestawu narzędzi

rozliczeniowych na całym świecie zrzeszonych w CCP12.

pozwalających zminimalizować potencjalną ekspozycję niewypłacalnego
uczestnika rynku lub przeciwdziałać dalszemu zwiększaniu tej ekspozycji.
Zmiany obejmą też optymalizację istniejących procesów. Prace prowadzone
są przy udziale Komitetu ds. Ryzyka przy IRGiT.

IRGiT.PL
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Plany na rok 2021 – kluczowe projekty
Prace nad zmianami w systemie
rozliczającym pozwalające na
dostosowanie go do rozliczania
produktów 15 minutowych

Wdrożenie
obowiązkowego
self billingu

Wdrożenie
europejskiego
projektu Interim
Coupling

Wdrożenie zmian w systemie

W celu podniesienia bezpieczeństwa

Na 2021 rok zaplanowane zostały prace

rozliczającym, które umożliwią

i ograniczenia ryzyk związanych

wdrożeniowe nad projektem Interim

rozliczanie wprowadzonych do obrotu

z dystrybucją oraz poprawnością

Coupling (ICP), zakładającym połączenie

giełdowego produktów, które wynikają

dokumentów księgowych, w 2020 roku

energetyczne granic krajów 4M MC,

z koncepcji zmian jakie zaprezentowało

IRGiT podjęła decyzje o wprowadzeniu od

tj. Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii,

PSE w zasadach funkcjonowania Rynku

1 lipca 2021 roku obowiązku podpisania

z obszarem rynkowym Multi-Regional

Bilansującego w Polsce, zgodnie

umowy self-billing dla Członków Giełdowej

Coupling (MRC), w którym uczestniczy

z którym 15 minutowe ISP (Imbalance

Izby Rozrachunkowej oraz Uczestników

także Polska. IRGiT zaangażowana jest

Settelement Periods) zostaną

Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej.

w prace wdrożeniowe wspólnie z TGE.

Rozwój
portfolio
rozliczanych
rynków:

Dalszy rozwój
Giełdowego Rynku
Rolnego

Prace nad
rozwojem rynku
ﬁnansowego TGE

wprowadzone na Rynku Dnia
Bieżącego od 1 stycznia 2022 r.
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