
Tabela Opłat zawiera aktualne stawki opłat z uwzględnieniem obowiązujących obniżek. 

 

TABELA OPŁAT 

 

I. Opłaty za uczestnictwo  

 

1. Opłata roczna za uczestnictwo w IRGiT                                               100 PLN** 
                                                                                                 (obniżenie opłaty obowiązuje            

w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. 

 do dnia 31 grudnia 2021 r.)  

 

II. Opłaty za rozliczanie i rozrachunek transakcji 

       Poniższe opłaty pobierane są od każdej strony transakcji 

2. Opłata za rejestrację i rozliczenie 

transakcji: 
  

2.1 zawartych w zakresie kontraktów 

terminowych z fizyczną dostawą Praw 

majątkowych OZE   

0,40 PLN   za 1 MWh  

2.2 
zawartych w zakresie uprawnień do 

emisji 

0,003 PLN** 
(obniżenie opłaty  

obowiązuje w okresie od dnia  

1 stycznia 2021 r. do dnia  

31 grudnia 2021 r.) 

za 1 Uprawnienie  

 

    

3. Opłata za rozrachunek transakcji:   

3.1 zawartych w zakresie kontraktów 

terminowych z fizyczną dostawą Praw 

majątkowych OZE 

0,40 PLN za 1 MWh 

3.2 
zawartych w zakresie uprawnień do 

emisji 

 

0,003 PLN** 
(obniżenie opłaty  

obowiązuje w okresie od dnia 

1 stycznia 2021 r. do dnia  

31 grudnia 2021 r.) 

za 1 uprawnienie 

 

III. Opłaty za dostęp do systemu rozliczeniowego oraz bankowości 

elektronicznej 

 

1. Opłata roczna za dostęp do systemu rozliczeniowego  

(dotyczy każdego ustanawianego dostępu powyżej trzech) 

(*odstąpienie od pobierania opłaty w okresie od dnia 1 stycznia 

2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.) 

 

200 PLN za dostęp 

2. Opłata roczna za dostęp do systemu bankowości elektronicznej 

BPI 

(dotyczy każdego ustanawianego dostępu powyżej trzech) 

 

200 PLN za dostęp 

3. Opłata za powtórne wygenerowanie i wysłanie na wniosek 

Uczestnika Izby nowego hasła do nadanego już dostępu do 

systemu rozliczeniowego lub archiwalnej bazy danych  

100 PLN za dostęp 
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IV. Opłaty za otwarcie kont w systemie rozliczeniowym 

  

1. Opłata roczna za otwarcie i prowadzenie na wniosek 

Uczestnika Izby konta ewidencyjnego (Trading Account) 

dla klienta lub reprezentowanego członka systemu 

obrotu 

100 PLN** 
(obniżenie opłaty  

obowiązuje w okresie od dnia 

1 stycznia 2021 r. do dnia  

31 grudnia 2021 r.) 

za konto 

2. Opłata roczna za otwarcie i prowadzenie na wniosek 

Uczestnika Izby konta rozliczeniowego (Clearing 

Account) dla klienta lub członka systemu obrotu 

      

100 PLN** 
(obniżenie opłaty  

obowiązuje w okresie od dnia 

1 stycznia 2021 r. do dnia  

31 grudnia 2021 r.) 

za konto 

 

V. Opłaty za udział w systemie gwarantowania rozliczeń 

 

1. Opłata od środków Uczestników Izby utrzymywanych w systemie gwarantowania 

rozliczeń 

 

Podstawą naliczania opłaty jest średnia arytmetyczna wartości uznanych aktywów Uczestnika 

danego rodzaju, według stanu na poszczególne dni kwartału kalendarzowego. 

 

   1.1 

 

Opłata naliczana od wniesionych środków pieniężnych:  

- 0,02% (w skali roku) od wartości podstawy 

(*Odstąpienie od pobierania opłaty w odniesieniu do środków utrzymywanych w systemie 

gwarantowania rozliczeń w zakresie wpłat na rachunki Izby, o których mowa w § 51 ust. 

1 lit. a (Subkonto Rachunków depozytów transakcyjnych) i w § 51 ust. 1. lit. c (Subkonto 

Rachunku depozytów zabezpieczających) Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku 

Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 

września 2021 r.) 

 

(**Obniżenie opłaty w odniesieniu do środków pieniężnych wniesionych do systemu 

gwarantowania rozliczeń w zakresie wpłat na rachunki Izby, o mowa w § 51 ust. 1 lit. a 

(Subkonto Rachunków depozytów transakcyjnych) i w § 51 ust. 1. lit. c (Subkonto 

Rachunku depozytów zabezpieczających) Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku 

Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej do wysokości 10% opłaty wyznaczonej zgodnie z 

Tabelą Opłat Regulaminu Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej w okresie od dnia 1 

października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.) 

 

   1.2 Opłata naliczana od wniesionych zabezpieczeń niepieniężnych innych niż gwarancje 

bankowe: 

- 0,02%, jednakże nie więcej niż 30 000 zł. 

  (*Odstąpienie od pobierania opłaty w okresie od dnia 1 października 2021 r. do dnia  

31 grudnia 2021 r.) 

 

2. Opłata za rejestrację zabezpieczeń niepieniężnych w 

rejestrze zabezpieczeń (od każdego rodzaju wnoszonych 

zabezpieczeń) 

100 PLN za rejestrację 

   

3. Opłata miesięczna za obsługę zabezpieczeń wnoszonych w 

formie gwarancji bankowych  

100 PLN za miesiąc 
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VI. Pozostałe opłaty  

 

1. Opłata za spowodowanie zawieszenia rozrachunku fizycznej dostawy 

 

 2% wartości zawieszonej transakcji lecz nie mniej niż 500 zł  

za każdy dzień zawieszenia rozrachunku  

 

 

 

2. Opłata za spowodowanie zastrzeżenia płatności dla rozrachunku finansowego  
  

Opłata naliczana jest od całej wartości zastrzeżonej płatności zgodnie z poniższym wzorem: 

 

max. 5 x stopa oprocentowania kredytu lombardowego NBP x n/365 x wartość zastrzeżonej 

płatności, lecz nie mniej niż 10 000 PLN za każdy przypadek zastrzeżenia 

 

gdzie: 

NBP – Narodowy Bank Polski, 

n - liczba dni liczona od dnia, w którym wystąpiło spowodowanie zastrzeżenia do dnia 

usunięcia stanu naruszenia, rozumianego jako moment uzupełnienia środków do wysokości 

równej sumie wartości wymaganego depozytu transakcyjnego i depozytu dostawy. 

 

3. Opłata za transfer pozycji 50 PLN 
za transfer 

1 transakcji 

   

4. Opłata za przygotowanie i prowadzenie rozliczeń na 

systemie szkoleniowym IRGiT 
800 PLN roboczo dzień 

 

5. Opłata za usługi szkoleniowe  

 

   do negocjacji 

6. Opłata za obsługę dokumentów księgowych poza 

systemem samofakturowania 
           10 PLN 

za każdy 

dokument 
 

 

 

 

 

Wszystkie opłaty przedstawione w powyższej tabeli opłat nie zawierają podatku 

VAT. 

 

 

*     odstąpienie od pobierania opłaty 
**   obniżenie opłaty 

 


