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L i st P r ezes a Za rzą du IRG iT

Szanowni Państwo,
mam przyjemność zaprezentować Państwu raport podsumowujący działalność IRGiT w minionym roku.
W 2021 roku, mimo niełatwych i dynamicznie zmieniających się warunków w otoczeniu spółki, przy
utrzymującym się już drugi rok z rzędu zagrożeniu epidemicznym, oraz w obliczu kryzysu cenowego
na rynkach paliwowych i energetycznych, IRGiT w sposób niezakłócony wywiązywała się ze swojej
najważniejszej roli, gwarantując bezpieczeństwo rozliczeń transakcji zawartych na rynkach Towarowej
Giełdy Energii S.A..

Andrzej Kalinowski
Prezes Zarządu

Izba, we współpracy z Członkami, wprowadziła szereg zmian do modelu wnoszenia zabezpieczeń,
których celem było zwiększenie elastyczności modelu oraz zapewnienie optymalizacji kosztowej dla
klientów IRGiT, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa handlu na obsługiwanych
rynkach.
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Miniony rok był także czasem rozwoju biznesu IRGiT, zwiększyliśmy m.in. nasze zaangażowanie
na arenie międzynarodowej w projekty realizowane w ramach europejskiego rynku energii elektrycznej.
Był to także okres doskonalenia i optymalizacji naszej oferty, zarówno w głównych obszarach
dotychczasowej działalności, jak również w zakresie obsługi najmłodszego Rynku Towarów
Rolno – Spożywczych, gdzie wprowadziliśmy zmiany stanowiące odpowiedź na oczekiwania jego
uczestników. W niniejszym raporcie zawarliśmy podsumowanie wszystkich ważnych wydarzeń oraz
działań pokazujących obszar różnorodnych aktywności IRGiT, podejmowanych w 2021 roku.
Zapraszam Państwa do lektury.
Z wyrazami szacunku,
Andrzej Kalinowski
Prezes Zarządu
Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A.

IRGiT.PL
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P rzed mi ot d z ia ła lności
Izba Rozliczeniowa Giełd

Wdrożone rozwiązania systemowe i procedury kontrolne skutecznie chronią i mitygują ryzyka

„Izba” lub „Spółka”) świadczy

obsługuje transakcje około 60 członków bezpośrednich oraz blisko 200 klientów domów maklerskich,

rynków towarowych i finansowych

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

Towarowych S.A. („IRGiT” lub
usługi post-transakcyjne dla

związane z obrotem giełdowym, w tym niewypłacalnością uczestników rynku. Każdego dnia IRGiT
współpracując z 10 bankami płatnikami.

prowadzonych przez Towarową

Giełdę Energii S.A. („TGE”), oraz

zapewnia bezpieczeństwo obrotu

na tych rynkach poprzez prowadzony
system gwarantowania rozliczeń.

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 instrumentami

Rozrachunkowej w rozumieniu

finansowymi, na podstawie

Ustawy o giełdach towarowych,

zezwolenia Komisji Nadzoru

na podstawie zawiadomienia

Finansowego (KNF) z dnia

złożonego w dniu 19 kwietnia 2010 r.

19 kwietnia 2010 roku.

na podstawie art. 68a ust. 14 Ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi.

IRGiT jest instytucją
nadzorowaną przez
Komisję Nadzoru
Finansowego.
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H is t ori a I RG iT
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

2015

2014
Nowy
wielobankowy
model rozrachunku

2016

2017

2018

2019

2020

2020
Usługi
post-transakcyjne
dla OTF TGE

2012
Rozliczanie
i rozrachunek
rynku gazu TGE

POZOSTAŁE
RYNKI

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

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
Rozliczanie
i rozrachunek
RTPM TGE

2015
Market coupling
Litwa – Polska

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

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
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O toczen i e r egu lacyj ne
IRGiT prowadzi Izbę Rozliczeniową
i Rozrachunkową na podstawie
przepisów Ustawy o obrocie

instrumentami finansowymi oraz

zezwolenia KNF, oraz pełni funkcję

Wszystkie działania operacyjne realizowane są przez IRGiT w ramach określonych ram prawnych.
Podstawowymi aktami rangi ustawowej regulującymi działalność operacyjną IRGiT są:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami
finansowymi

Ustawa z dnia 26 października
2000 r. o giełdach
towarowych

Giełdowej Izby Rozrachunkowej

w rozumieniu Ustawy o giełdach
towarowych na podstawie

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:

art. 68a ust. 14 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.

Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy)
RE GUL AMIN

Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej
Funduszu Gwarancyjnego Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej
rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej

S Z CZ E GÓŁ OW E
Z AS ADY

rozliczeń i rozrachunku Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej
rozliczeń Rynku Towarów Rolno – Spożywczych

Z AS ADY
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Z arząd I R G iT
Zgodnie z § 19 statutu IRGiT Zarząd Spółki składa się z 1 do 2 członków. Prezesa Zarządu powołuje

i odwołuje Walne Zgromadzenie. Z zastrzeżeniem Prezesa Zarządu, Członkowie Zarządu powoływani

i odwoływani są przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu Spółki powoływani są na okres wspólnej
kadencji. Wspólna kadencja Członków Zarządu Spółki trwa cztery lata. W roku 2021 w skład Zarządu
IRGiT wchodzili:

Andrzej Kalinowski – Prezes Zarządu
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.

14
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Z arząd I R G iT
Łukasz Goliszewski – Wiceprezes Zarządu
Łukasz Goliszewski związany jest z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. od 2010 roku.
W latach 2010–2015 zajmował stanowiska specjalistyczne, od 2015 roku stanowisko Zastępcy
Dyrektora Działu, natomiast 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. Od 2018 roku pełnił dodatkowo
funkcję Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej. W tym okresie był przewodniczącym Komitetu
ds. Ryzyka działającego przy IRGiT, członkiem Komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na Maklerów
Giełdowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. oraz Przedstawicielem IRGiT w Komitecie ds. Ryzyka
i Komitecie ds. Polityki Europejskiego Stowarzyszenia Izb Rozliczeniowych CCP EACH. W dniu 4
kwietnia 2019 r. został powołany przez Radę Nadzorczą IRGiT na stanowisko Wiceprezesa Zarządu
IRGiT. W Zarządzie IRGiT odpowiada za nadzór m.in. nad obszarami zarządzania ryzykiem, finansów,
rozwoju i obsługi członków, prawnym. Od maja 2020 pełni funkcję Skarbnika Europejskiego
Stowarzyszenia Izb Rozliczeniowych CCP EACH. Łukasz Goliszewski jest absolwentem 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.

IRGiT.PL
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Akcjon ari at

AKCJONARIAT

GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE

100%

TOWAROWA
GIEŁDA ENERGII

100%

IZBA ROZLICZENIOWA
GIEŁD TOWAROWYCH
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R ada N ad zorcza
Zgodnie z § 14 statutu IRGiT Rada
Nadzorcza składa się z 3 do 7

członków. Członków Rady Nadzorczej
Spółki powołuje i odwołuje Walne

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki powoływani są na okres wspólnej kadencji. Wspólna kadencja
Członków Rady Nadzorczej Spółki trwa trzy lata.
Na dzień 31 grudnia 2021 r. w skład Rady Nadzorczej wchodzili:

Zgromadzenie.

RADA NADZORCZA

Piotr Borowski
Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej

Dariusz Dudek
Członek Rady
Nadzorczej

Adam Młodkowski
Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Piotr Krygiel
Członek Rady
Nadzorczej

Jarosław Obrzud
Sekretarz Rady
Nadzorczej

Sebastian Wijas
Członek Rady
Nadzorczej

IRGiT.PL
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S truk t ura Orga nizacyj na
IRGiT posiada Strukturę

Struktura Organizacyjna IRGiT na dzień 31 grudnia 2021 roku:

Organizacyjną pozwalającą
na osiąganie przez Spółkę
długoterminowych celów

prowadzonej działalności.

ZARZĄD
Prezes Zarządu
Biuro Zarządu i Spraw Korporacyjnych

Regulamin Organizacyjny i Struktura
Dział Rozliczeń i Rozrachunku

poszczególnych komórek organizacyjnych.
Na dzień 31 grudnia 2021 roku w IRGiT
zatrudnionych było 47 osób.

Biuro Rozwoju i Obsługi Członków
Dział Zarządzania Ryzykiem

Organizacyjna regulują zadania oraz
zakresy kompetencji i odpowiedzialności

Wiceprezes Zarządu

Biuro Prawne
Biuro Organizacji i Integracji Procesów

Biuro Techniczne

Manager ds. Bezpieczeństwa i Zachowania
Ciągłości Działania
Inspektor ds. Zgodności

Audytor Wewnętrzny

Manager ds. Promocji i Administracji
Manager ds. HR

Specjalista ds. BHP

Manager ds. Finansowo-Księgowych
Manager ds. Współpracy Międzynarodowej

18
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S tr at egi a ESG
Świadomość wielowymiarowej odpowiedzialności

E – FILAR ŚRODOWISKOWY

ciążącej na firmach rośnie z roku na rok. IRGiT,

(ENVIRONMENT)

wraz z całą Grupą Kapitałową GPW, koncentruje

W przyjętej w 2021 r. Polityce klimatycznej GK GPW wytyczono główne kierunki działań Grupy, w tym

się więc nie tylko na kształtowaniu swojego

IRGiT, w ramach zapobiegania niekorzystnym zmianom klimatu, a także zdefiniowano podejście do

biznesu w sposób zrównoważony, ale również

zarządzania kwestiami związanymi ze środowiskiem naturalnym oraz odpowiedzialności w tym zakresie.

w znaczący sposób wpływa na upowszechnianie
odpowiedzialnych zachowań, m.in. poprzez
edukowanie uczestników rynku oraz promocję
wartościowych postaw.

S – FILAR SPOŁECZNY
(SOCIAL)
Kształtowanie kultury organizacyjnej IRGiT, jak i całej GK GPW, opiera się na zaangażowaniu, wartościach
i efektywnej komunikacji wewnętrznej oraz inwestowaniu w stały rozwój kompetencji pracowników.

Wdrożona w GK GPW „Strategia ESG Grupy
Kapitałowej GPW 2025” określa ambicje i cele
w obszarze zrównoważonego rozwoju na lata
2022–2025 dla wszystkich spółek wchodzących
w skład GK GPW, w tym także dla IRGiT.

Równolegle IRGiT skupia się na zadaniach edukacyjnych, promocji i informacji związanej z rynkiem
towarowym. W ramach realizacji celów filaru społecznego w IRGiT zostały przyjęte w szczególności:
Polityka antymobbingowa,
Polityka różnorodności dla pracowników,
Polityka różnorodności dla Zarządu i Rady Nadzorczej.

G – FILAR ŁADU KORPORACYJNEGO
(GOVERMANCE)
Jednym z celów IRGiT, podobnie jak i całej GK GPW, jest zapewnienie wysokich standardów ładu
korporacyjnego w tym komunikacji. Nieustannie usprawniane są więc systemy zarządzania, zasad
i regulacji, które wspierają zrównoważony rozwój oraz kształtują współpracę z podmiotami zewnętrznymi
w oparciu o transparentne wytyczne. W ramach realizacji celów tego filaru w IRGiT zostały przyjęte

Strategia ESG Grupy

Kapitałowej GPW wytycza
kierunki działań w trzech
filarach:

w szczególności:
Kodeks etyki
Polityka antykorupcyjna
Procedura zgłaszania naruszeń
Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg w IRGiT

IRGiT.PL
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Oferta I RG iT
IRGiT zapewnia obsługę rozliczeniową dla wszystkich rynków prowadzonych przez TGE.

Produkty i rynki rozliczane przez IRGiT

GIEŁDOWA IZBA
ROZRACHUNKOWA (GIR)

Energia
Elektryczna
RTG
Rynek Dnia
Bieżącego
(XBID)
Rynek Dnia
Następnego

22
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Towary
Rolno-Spożywcze

Gaz
Ziemny
OTF

Rynek
Terminowy
Produktów
z dostawą
energii
elektrycznej

RTG

Rynek Dnia
Następnego
i Bieżącego
Gazu

IZBA ROZLICZENIOWA
I ROZRACHUNKOWA (IRR)

Prawa
Majątkowe

Uprawnienia do
Emisji CO2

OTF

RTG

RTG

OTF

RIF

Rynek
Terminowy
Produktów
z dostawą gazu

Rynek Towarów
Rolno-Spożywczych
(spot)

Rynek
Praw
Majątkowych
(spot)

Rynek
Terminowy
Praw
Majątkowych

Rynek Finansowy Uprawnień
do Emisji CO2
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M od el Rozr achu nku
IRGiT realizuje zadania w zakresie
rozliczeń oraz rozrachunku

transakcji zawieranych na rynkach
prowadzonych przez TGE.

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.

Podczas procesu rozliczeń ustalana jest wartość

W wybranym przez siebie BPCI Członkowie Izby posiadają rachunek rozliczeniowy. Jest to rachunek

zobowiązań i należności z tytułu każdej zawartej

uznawany i obciążany z tytułu rozliczenia transakcji. IRGiT nie kontroluje sald na rachunkach

transakcji. Rozrachunek polega na automatycznym

rozliczeniowych Członków Izby, dlatego klienci Izby zobowiązani są utrzymywać na nich środki

uznawaniu bądź obciążaniu rachunków bankowych

wystarczające do pokrycia powstałych zobowiązań.

stron transakcji giełdowych.

IRGiT.PL

23

IZBA ROZLICZENIOWA GIEŁD TOWAROWYCH S. A. / RAPORT ROCZNY 2021 /

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

BPCI 1

Rachunek rozliczeniowy
IRGiT w BPI

BPCI 2

Rachunek

Rachunek

rozliczeniowy

techniczny

Członka Izby B

IRGiT w BPCI 2

w BPCI 2

Paczka zleceń 1
(księgowanie do 8:30)

24
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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

BPCI 1

Rachunek rozliczeniowy
IRGiT w BPI

BPCI 2

Rachunek

Rachunek

rozliczeniowy

techniczny

Członka Izby B

IRGiT w BPCI 2

w BPCI 2

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

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)

IRGiT.PL
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Z arząd zan i e ryzykie m w IRG iT

Sys t e m zar ząd zan ia ryzyk i e m w I R GiT
System zarządzania ryzykiem IRGiT
oparty jest na międzynarodowych
standardach i rekomendacjach

(CPMI-IOSCO) i składa się z szeregu
sprzężonych ze sobą elementów.

26
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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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Z arząd zan i e ryzykie m w IRG iT
Sys t e m gwar an t owan ia r o z l i cz e ń w I R GiT

Na system gwarantowania rozliczeń

tytułu zawartych transakcji. Głównym elementem depozytów transakcyjnych jest limit transakcyjny, który

depozyty transakcyjne, depozyty

Depozyty zabezpieczające służą z kolei zabezpieczeniu aktualnej ekspozycji na ryzyko związanej

składają się trzy główne elementy:
zabezpieczające oraz fundusze
gwarancyjne.

umożliwia uczestnikom rynku handel na głównych rynkach spotowych.
z potencjalnymi kosztami zamknięcia portfela kontraktów terminowych w normalnych warunkach
rynkowych. Depozyty zabezpieczające w IRGiT są liczone w sposób możliwie efektywny, w szczególności
dzięki wdrożeniu kompensacji międzyproduktowej oraz kompensacji depozytów zabezpieczających
w ramach Grup Energetycznych.

Członek Izby wnosi zabezpieczenia, które

Charakter środków zgromadzonych w funduszu gwarancyjnym jest inny niż tych zgromadzonych

pokrywają jego ekspozycję na ryzyko wyrażoną

w ramach depozytów transakcyjnych i zabezpieczających. Depozyty mogą być wykorzystywane jedynie

przez teoretyczny koszt zamknięcia pozycji

do pokrywania strat Członka Izby, wobec którego stwierdzono przypadek naruszenia, natomiast

w sytuacji wystąpienia przypadku naruszenia

fundusz gwarancyjny jest zasobem solidarnym i może być wykorzystany na pokrycie strat również

i braku dalszej możliwości regulowania swoich

innych uczestników rynku. Celem funduszu gwarancyjnego jest pokrycie ekspozycji na ryzyko związanej

zobowiązań. Rolą depozytów transakcyjnych

z potencjalnymi kosztami zamknięcia portfeli uczestników rynku , które przekroczyłyby inne wniesione

jest zabezpieczenie rozrachunku finansowego z

zabezpieczenia.

DEPOZYTY TRANSAKCYJNE
DEPOZYT

HISTORYCZNY

LIMIT

TRANSAKCYJNY

RYNKI SPOT

WADIUM

dla niektórych transakcji
zawieranych na RTRS

DEPOZYTY ZABEZPIECZAJĄCE
DEPOZYT

DOSTAWY

DEPOZYT

DEPOZYT

WSTĘPNY

UZUPEŁNIAJĄCY

RYNKI TERMINOWE

FUNDUSZE GWARANCYJNE

FG GIR

FG IRR

RYNKI SPOT oraz RYNKI TERMINOWE

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
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Z arząd zan i e ryzykie m w IRG iT

F or m y zab e zp ie c ze ń

Członkowie Izby mają możliwość

Katalog zabezpieczeń niepieniężnych akceptowanych przez IRGiT obejmuje:

wnoszenia zabezpieczeń zarówno
w formie pieniężnej, jak
i niepieniężnej.

Gwarancje bankowe
(I oraz II klasa płynności)
w Polskich Złotych
oraz w Euro

Uprawnienia
do Emisji
CO2 (EUA)

Prawa Majątkowe ze
Świadectw Pochodzenia
(PMOZE_A)

Środki
w walucie Euro

Zabezpieczenia akceptowane zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.), tj.:
poręczenie spółki z grupy kapitałowej będącej w stosunku do podmiotu, któremu udzielane
jest takie poręczenie, przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz posiadającej określony Ustawą
rating kredytowy w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych
(Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, str. 1, z późn. zm.), która do umowy poręczenia dołączyła
gwarancję bankową lub oświadczenie, złożone w formie aktu notarialnego, o poddaniu się
egzekucji w trybie z art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego
oświadczenie, złożone w formie aktu notarialnego, o poddaniu się egzekucji w trybie
z art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego przez Członka Izby posiadającego
odpowiedni rating kredytowy lub Członka Izby, który wykonują obowiązek, o którym mowa
w art. 49a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne.

28

IRGiT.PL

IZBA ROZLICZENIOWA GIEŁD TOWAROWYCH S. A. / RAPORT ROCZNY 2021 /

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 waluty Euro, 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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Z arząd zan i e ryzykie m w IRG iT

Obs ł uga Pr zypad ku n ar usz e ni a
W przypadku gdy Członek Izby
nie wykonuje należycie swoich

Należności niewypłacalnego Członka

zobowiązań stwarzając ryzyko

zagrożenia dla bezpieczeństwa obrotu
lub prawidłowego funkcjonowania

Depozyty niewypłacalnego Członka

systemu rozliczeń,

DEPOZYT TRANSAKCYJNY

Kolejność
uruchamiania środków
SYSTEMU
GWARANTOWANIA
ROZLICZEŃ

IRGiT uruchamia Procedurę postępowania
w sytuacji wystąpienia Przypadku naruszenia,
która zakłada m.in.:

DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY

Wpłata do Funduszu Gwarancyjnego
niewypłacalnego Członka

Wpłaty do Funduszu Gwarancyjnego
pozostałych Członków

możliwość zamknięcia pozycji
Członka Izby

(proporcjonalnie do udziału w Funduszu)

Wpłaty odtworzeniowe do Funduszu Gwarancyjnego
pozostałych Członków

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

Zasady postępowania w sytuacji wystąpienia Przypadku naruszenia
są publikowane na stronie internetowej IRGiT.

IRGiT udostępnia na swojej stronie internetowej Zasady postępowania w sytuacji wystąpienia Przypadku
naruszenia, które stanowią zbiór istotnych informacji dotyczących procesu z punktu widzenia uczestników
rynku.
30
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C z łon kow i e IRG iT
IRGiT wykonuje funkcję Giełdowej
Izby Rozrachunkowej, w ramach
której świadczy usługi na rzecz

swoich Członków, oraz prowadzi Izbę
Rozliczeniową i Rozrachunkową,

w ramach której świadczy usługi na
rzecz swoich Uczestników.

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.
W grudniu 2021 roku Giełdowa Izba Rozrachunkowa posiadała 58 Członków, w tym 3 domy maklerskie,
1 towarowy dom maklerski i 15 spółek zagranicznych, oraz obsługiwała łącznie 184 klientów Domów
Maklerskich. Za pośrednictwem Domów Maklerskich na rynkach, gdzie przedmiotem obrotu jest energia
elektryczna działało 157 spółek, na rynku gazu 68 spółek.

58
CZŁONKÓW

3

1

15

226 KLIENTÓW DOMÓW MAKLERSKICH

157

spółek działało na rynku
energii elektrycznej

68

spółek działało
na rynku gazu

IRGiT.PL
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4

d zia ła lność
IRG iT w 2021 r oku
Wolumen i wartość rozliczonych transakcji
System Zabezpieczeń w liczbach

IRGiT.PL
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w ol umen i wa rtość rozliczonych tr an s akcji
Wolumen rozliczonych

transakcji w 2021 roku

Wartość rozliczonych
transakcji

667 TWh

601 TWh

energia
elektryczna

gaz ziemny

52 TWh

9 500 ton

prawa
majątkowe

towary
rolno-spożywcze

mld zł netto

100

Łączna wartość
rozliczonych transakcji
w 2021 roku

80

91 714 mln zł

60

40

20
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Syst em Zab ez p ie cze ń w liczbach
Wartość wymaganych depozytów zabezpieczających,
po uwzględnieniu kompensacji w ramach grup

Wartość zabezpieczeń niepieniężnych uznanych

energetycznych w dniu 31 grudnia 2021 roku wyniosła:

na depozyty zabezpieczające po aktualizacji w dniu

21 342 701 995,62 zł

31 grudnia 2021 roku wyniosła:
16 158 373 209,43 zł

Wartość wpłat do Funduszu Gwarancyjnego
na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła:
240 763 087,59 zł

IRGiT.PL
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5

n a jwa żnie js z e
wyda r ze nia
w 2021 r oku
Rozwój biznesu IRGiT w 2021 roku
Rozwój systemu zarządzania ryzykiem i systemu zabezpieczeń
Działalność szkoleniowa i edukacyjna
Komitet ds. Ryzyka

IRGiT.PL
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R o zw ój b i zn esu IRG iT w 2021 roku
Projekty realizowane

W 2021 roku IRGiT zrealizowała szereg projektów w ramach europejskiego rynku energii elektrycznej,

rynku energii elektrycznej

projektu Interim Coupling (połączenie z rynkiem czeskim, słowackim i niemieckim). IRGiT, jako partner

w ramach europejskiego

w tym wprowadzenie rozwiązań multi-NEMO, oraz wdrożenie rozliczeń w ramach międzynarodowego
TGE - NEMO wyznaczonego przez Urząd Regulacji Energetyki do przeprowadzenia integracji rynku
europejskiego w spójny, zharmonizowany mechanizm rynku wewnętrznego energii, umożliwiający udział
wszystkich uczestników rynku w transgranicznym obrocie energią elektryczną, prowadzi rozrachunek
z kolejnymi NEMO, którzy dołączyli do projektu Market Coupling. Proces łączenia rynków ma na celu
maksymalizację przepływu energii z obszaru o niskich cenach do obszaru o wysokich cenach poprzez
uwzględnienie dostępnej przepustowości transgranicznej. Rolą IRGiT w projekcie jest działalność
w imieniu i na rzecz TGE w obszarze prowadzenia rozrachunku finansowego z izbami rozliczeniowymi
reprezentującymi poszczególnych NEMO oraz wyznaczanie dla nich zabezpieczeń.

Zmiany w zakresie obsługi Rynku
Towarów Rolno – Spożywczych

Uwzględniając postulaty zgłaszane w ramach prac grupy roboczej powołanej przez Radę Rynku Rolnego
w celu wypracowania rekomendacji i propozycji rozwiązań niwelujących wskazane podczas tej dyskusji
bariery utrudniające rozwój RTRS, IRGiT przygotowała odpowiednie zmiany do Regulaminu Giełdowej
Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy), których celem jest w szczególności uwzględnienie postulatów
zgłaszanych przez uczestników RTRS w zakresie zmiany terminu rozrachunku pieniężnego należności
Członków Izby dla transakcji zawartych w wyniku aukcji i zmiany zasad wnoszenia wadium. Wprowadzone
zmiany pozwolą lepiej dostosowywać zasady obsługi finansowej RTRS do aktualnych potrzeb
uczestników tego rynku.

Rozwój systemów
informatycznych
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W 2021 roku w systemach informatycznych wykorzystywanych w IRGiT wprowadzono wiele zmian
usprawniających pracę działów operacyjnych IRGiT, a także wdrożono szereg modyfikacji umożliwiających
stosowanie szczególnych rozwiązań wynikających m.in. z tarczy antyinflacyjnej.
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Rozwój systemu zarządzania ryzykiem i systemu zabezpieczeń
W 2021 roku IRGiT wprowadziła

Zmiany te obejmowały m.in. nowy model wyznaczania wpłat do funduszu gwarancyjnego, czy też

zabezpieczeń niepieniężnych, których

mając na uwadze wejście w życie zapisów ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań

szereg zmian do modelu wnoszenia

celem było zwiększenie elastyczności

modelu oraz zapewnienie optymalizacji
kosztowej dla klientów IRGiT.

możliwość wnoszenia waluty euro oraz gwarancji bankowych w euro jako zabezpieczenia. Dodatkowo,
osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, IRGiT w trakcie 2021 roku
dostosowała system zabezpieczeń do zmian wynikających z wymogów ustawy. Zmiany w zakresie
akceptowania przewidzianych w ustawie form zabezpieczeń obowiązywały od dnia 9 grudnia 2021 roku.
Kamieniem milowym w rozwoju systemu zarządzania ryzykiem było przeprowadzenie przez IRGiT
w dniu 22 września 2021 r. we współpracy z Członkami Izby oraz Towarową Giełdą Energii S.A. pierwszej
symulacji postępowania w sytuacji wystąpienia przypadku naruszenia (niewypłacalności) uczestnika
rynku. Do testów przystąpiło 20 Członków IRGiT reprezentowanych przez 40 maklerów. Celem testu było
przygotowanie Członków IRGiT na wypadek zaistnienia sytuacji przypadku naruszenia, a także weryfikacja
funkcjonujących w IRGiT procesów i regulacji, a w konsekwencji zwiększenie poziomu bezpieczeństwa
rozliczeń oraz podniesienie efektywności stosowanych rozwiązań post-transakcyjnych.
Wyniki testów wraz z ich podsumowaniem zostały zaprezentowane w publicznie dostępnym raporcie
i omówione na dedykowanym spotkaniu z Członkami IRGiT. Jednocześnie, mając na uwadze znaczenie
dla uczestników rynku transparentności i dostępności informacji z zakresu działalności, począwszy
od lipca 2021 r. IRGiT rozpoczęła kwartalne raportowanie informacji jakościowych i ilościowych
(PQD) zgodnie z wytycznymi Komitetu ds. Płatności i Infrastruktur Rynku Banku Rozrachunków
Międzynarodowych oraz Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (CPMI-IOSCO).
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D zi ałal n ość szkole niowa i e du kacyjn a
W 2021 roku IRGiT kontynuowała także politykę aktywnej edukacji Członków w zakresie działalności Spółki.
Przedstawiciele IRGiT brali udział w posiedzeniach Rady Rynku organizowanej przez TGE, oraz w konferencjach branżowych. IRGiT kontynuowała praktykę
organizacji webinariów dla uczestników rynku, w tym webinarium dotyczącego usługi samofakturowania, podczas którego zostały omówione formalne i techniczne
aspekty świadczenia i korzystania z usługi, oraz webinarium dotyczące fenomenu cen ujemnych na rynku energii.
IRGiT została partnerem XIII Forum Obrotu Towarowej Giełdy Energii S.A., podczas którego pracownicy IRGiT zaprezentowali materiały dotyczące bieżącej
działalności IRGiT. W ramach XIII Forum Obrotu odbyła się także uroczysta gala Podsumowania Roku Giełdowego 2020, podczas której IRGiT przyznała
wyróżnionym członkom 3 statuetki – „Rozrachunki”. Nagrody otrzymali:
Energa
– Obrót S. A.

Dom Maklerski Banku
Ochrony Środowiska S.A

ENIQ Sp. z o.o.

w kategorii:
Najlepsze zarządzanie
środkami niepieniężnymi

w kategorii:
Wkład w rozwój rynku
towarów rolno-spożywczych

w kategorii:
Najlepsze wykorzystanie kompensacji
międzyproduktowej depozytów wstępnych

IRGiT aktywnie uczestniczy w krajowych, jak również zagranicznych programach oraz wydarzeniach działających na rzecz rozwoju rynku. W roku 2021, 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 oraz edukacja mediów poprzez organizację warsztatów. Kolejnymi wydarzeniami były
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. Przedstawiciele IRGiT uczestniczyli także w organizowanych przez
Towarową Giełdę Energii S.A. szkoleniach dla kandydatów na certyfikowanych maklerów na rynku towarów giełdowych.
W 2021 roku IRGiT udostępniła także nową wersję strony internetowej IRGiT, oraz po raz pierwszy opublikowała wizerunkowy raport podsumowujący działalność
Spółki w minionym roku kalendarzowym, zawierający najważniejsze informacje o Spółce, działalności operacyjnej, oraz wydarzeniach w 2020 roku.
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Ko m i t et d s. Ryzyka
W 2021 roku IRGiT kontynuowała

Obchodzący w roku 2021 dziesięciolecie swojej działalności Komitet ds. Ryzyka pełni rolę opiniodawczą

komunikacji z uczestnikami rynku

na zarządzanie ryzykiem związanym ze świadczeniem przez IRGiT usług rozliczeniowych, a przez

także dotychczasową praktykę
na forum Komitetu ds. Ryzyka,

działającego w ramach systemu
zarządzania ryzykiem w IRGiT.

oraz doradczą wobec IRGiT w sprawach dotyczących regulacji lub uzgodnień, które mają wpływ
to dotyczą bezpośrednio bezpieczeństwa i efektywności systemu gwarantowania rozliczeń. W skład
Komitetu ds. Ryzyka wchodzą reprezentanci organizacji zrzeszających klientów IRGiT, przedstawiciel TGE,
oraz przedstawiciel IRGiT.
W roku 2021 Komitet ds. Ryzyka obradował trzykrotnie. Efektami prac Komitetu jest szereg
rekomendacji, które określają kierunek rozwoju systemu gwarantowania rozliczeń.
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Ak tywność
I RG iT na a r e ni e
mi ę dzyna r od ow ej
Stowarzyszenia
Międzynarodowy Rynek Energii Spot
Współpraca międzynarodowa
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S towarzys zenia
Międzynarodowe
Stowarzyszenie Izb
Rozliczeniowych CCP12

IRGiT jest członkiem Stowarzyszenia Izb Rozliczeniowych CCP12 od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Więcej informacji na temat CCP12
na stronie: www.ccp12.org

zagadnieniami związanymi ze spełnianiem wymogów CPMI-IOSCO. Jednym z efektów członkostwa

W ramach stowarzyszenia aktywnie uczestniczymy w komitetach roboczych, czyli stałych grupach
pracujących m.in. nad regulacjami, aspektami zarządzania ryzykiem, kwestiami operacyjnymi czy też
IRGiT w stowarzyszeniu CCP12 są publikowane od 2021 roku raporty kwartalne jakościowej i ilościowej
samooceny prowadzonej działalności przez Izbę, które można znaleźć na naszej stronie internetowej.
Stowarzyszenie CCP 12 zrzesza 41 członków reprezentujących wspólnie ponad 60 izb rozliczeniowych
działających 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. Stowarzyszenie
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 IRGiT została członkiem stowarzyszenia Association of Futures Markets.
AFM to organizacja założona w 1998 roku, która zrzesza giełdy i instytucje związane z rynkami
towarowo - finansowymi. Łącznie zrzesza 25 podmiotów z całego świata. Głównym celem AFM jest
promowanie i zachęcanie do tworzenia nowych rynków instrumentów pochodnych, wspieranie ich
rozwoju oraz konkurencyjności na tych rynkach. Realizując cele statutowe, AFM organizuje raz w roku
międzynarodową konferencję, której celem jest budowa platformy wymiany informacji oraz doświadczeń
pomiędzy giełdami.
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Europejskie
Stowarzyszenie Izb
Rozliczeniowych EACH

IRGiT jest członkiem EACH od dnia 1 kwietnia 2011 roku. To wyróżnienie jest świadectwem spełnianych

Więcej informacji na temat EACH
na stronie: www.eachccp.eu

umożliwiło IRGiT współpracę z najlepszymi ekspertami w dziedzinie rozliczeń, rozrachunku oraz

przez Izbę standardów bezpieczeństwa i rozliczeń przedstawionych m.in. w rekomendacjach Komitetu
Systemów Płatności i Rozliczeń (CPSS-IOSCO Recommendations). Wstąpienie w szeregi EACH
zabezpieczeń w Europie.
Przedstawiciele IRGiT uczestniczą w spotkaniach plenarnych, telekonferencjach oraz pracach
komitetów m.in. ds. polityki, ds. ryzyka i ds. prawnych. W ramach tych działań IRGiT bierze czynny
udział w konsultacjach projektów regulacji europejskich. Od maja 2020 roku skarbnikiem organizacji
jest wiceprezes IRGiT Łukasz Goliszewski.
EACH to założona w 1992 roku w Belgii organizacja pozarządowa (AISBL). Głównym celem
stowarzyszenia 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.
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M i ęd zyn arodowy Ryne k E ne rgii Sp ot
IRGiT aktywnie wspiera inicjatywy

TGE jest operatorem zorganizowanego rynku spot energii elektrycznej i posiada licencję jako

i Single Day-ahead Coupling

IRGiT jest działalność na rzecz TGE w obszarze wyznaczania zabezpieczeń dla podmiotów na rynku

Single Intraday Coupling (SIDC)

(SDAC), które umożliwiają handel
transgraniczny w całej Europie.

Nominowany Operator Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) wydaną przez regulatora rynku. Rolą
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.

Ws półpraca mię dzyna rodowa
Inicjatywa
SEEGAS

Pod koniec 2020 roku Sekretariat Energy Community uruchomił inicjatywę dotyczącą Europy
Południowo – Wschodniej pt. SEEGAS, która ma na celu koordynację działań oraz harmonizację spojrzeń
i praktyk w odniesieniu do rozwoju wspólnego i zintegrowanego rynku gazu w tym regionie. Inicjatywa
jest otwarta dla wszystkich interesariuszy pracujących nad tworzeniem krajowych hubów gazowych,
odpowiednich ogólnoeuropejskich interesariuszy oraz ekspertów z władz krajowych odpowiedzialnych
za regulację sektorów energetyki i finansów w krajach regionu SEEGAS.
Już od drugiego spotkania interesariuszy SEEGAS IRGiT aktywnie uczestniczy w jej pracach. Podczas
regularnych spotkań spółka prezentowała m.in. charakterystykę działalności Izby oraz regulacje
dotyczące izb rozliczeniowych w Polsce, uczestniczyliśmy także w pracach mających na celu uzgodnienie
optymalnego rozwiązania dotyczącego usług post-trading dla przyszłego wspólnego rynku gazu
w regionie Europy Środkowo – Wschodniej i Południowej. IRGiT została przedstawiona jako izba
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rozliczeniowa operująca na polskim rynku w Raporcie SEEGAS opisującym rynki gazu w krajach regionu
zaangażowanych w inicjatywę.
Energy Community to wspólnota ustanowiona w 2005 roku pomiędzy Unią Europejską i państwami
trzecimi dla rozszerzenia unijnego wewnętrznego rynku energii na Europę Południowo – Wschodnią
Więcej informacji na temat
inicjatywy SEEGAS na stronie:
https://www.energy-community.org/
regionalinitiatives/SEEGAS.html

Konferencja
ETCSEE

oraz inne obszary. Kluczowym celem Energy Community jest rozszerzenie przepisów i zasad dotyczących
wewnętrznego rynku energii UE na kraje Europy Południowo – Wschodniej, regionu Morza Czarnego,
na podstawie prawnie wiążących ram.

W dniach 20-21 października 2021 roku IRGiT brała udział jako sponsor strategiczny w konferencji
Energy Trading | Central & South Eastern Europe odbywającej się w czeskiej Pradze. Podczas konferencji
wiceprezes IRGiT Łukasz Goliszewski wziął udział w panelu dyskusyjnym z przedstawicielami EPEX
Spot, PXE (obie spółki z grupy EEX) oraz Enteneo Energy Trading pt. „Rozwój i integracja rynków
energii elektrycznej w regionie CEE” (ang.: Developments and market integration in CEE Power
Market). W trakcie panelu przedstawiał zalety handlu za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii oraz
prezentował rolę Izby w procesie rozliczeń jako gwaranta bezpieczeństwa rynku finansowego w Polsce.
Konferencja ETCSEE to coroczne dwudniowe wydarzenie dla całej branży związanej z handlem
giełdowym energią. Podczas konferencji przeanalizowano wszystkie najważniejsze wydarzenia na rynkach
energii elektrycznej i gazu, nadzór nad rynkiem oraz kwestie energii odnawialnej. W wydarzeniu co roku
bierze udział ok. 50 prelegentów i ponad 400 uczestników. ETCSEE jest również jednym z najbardziej
rozpoznawalnych wydarzeń networkingowych dla branży, przyciągającym przedstawicieli wysokiego
szczebla, firmy handlowe i kluczowych decydentów pozyskujących najnowsze rozwiązania wspierające
ich strategię biznesową.
IRGiT.PL

47

IZBA ROZLICZENIOWA GIEŁD TOWAROWYCH S. A. / RAPORT ROCZNY 2021 /

48

IRGiT.PL

IZBA ROZLICZENIOWA GIEŁD TOWAROWYCH S. A. / RAPORT ROCZNY 2021 /

7

Pl a ny
n a r ok 2022
Kluczowe projekty

IRGiT.PL

49

IZBA ROZLICZENIOWA GIEŁD TOWAROWYCH S. A. / RAPORT ROCZNY 2021 /

k l uczow e pr o j e kty
Celem strategicznym Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych jest zapewnienie
obsługi rozliczeniowej dla wszystkich rynków prowadzonych przez Towarową

Giełdę Energii S.A. oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
dla tych transakcji. W 2022 roku IRGiT będzie prowadziła działania rozwojowe
i operacyjne zgodnie z powyżej wskazaną strategią.

W zakresie systemu gwarantowania rozliczeń w 2022 roku IRGiT planuje kontynuację prac nad
wdrożeniem modelu kompensacji międzyokresowej depozytów wstępnych na Rynku Terminowym
Produktów z dostawą energii elektrycznej i gazu. Implementacja modelu zakończy prace związane
z kompleksowym modelem kompensacji, którego celem jest zwiększenie efektywności modelu
zabezpieczeń przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.
W obszarze zarządzania ryzykiem planowane są również dalsze prace rozwojowe dotyczące wdrożenia
nowego modelu wyznaczania kursów rozliczeniowych dla okresów dostawy (jako część projektu
obejmującego również model wyznaczania dziennych kursów rozliczeniowych publikowanych przez
TGE). Celem prac IRGiT w tym zakresie jest zwiększenie precyzji wyceny pozycji na potrzeby szacunku
depozytów zabezpieczających.
W 2022 roku prowadzone będą także prace nad optymalizacją procesów realizowany w GK TGE
w zakresie obsługi rozliczeń transakcji zawieranych na rynkach międzynarodowych w ramach
mechanizmu łączenia europejskich rynków energii.
W roku 2022 prowadzone będą w IRGiT prace nad wdrożeniem nowej wersji systemu rozliczeniowego
charakteryzującego się m.in. większą wydajnością systemu (wynika to z przebudowy architektury), zmianą
sposobu dostępu do systemu z wykorzystaniem internetowego klienta aplikacji co ma znaczący wpływ
na bezpieczeństwo, oraz dostosowaniem systemu do obsługi nowych funkcjonalności i produktów,
w tym obsługę kompensacji międzyokresowej oraz obsługę instrumentów 15 minutowych.
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www.irgit.pl | irgit@irgit.pl
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