
Tabela Opłat zawiera aktualne stawki opłat z uwzględnieniem obowiązujących obniżek.  
 

TABELA OPŁAT 

I. Opłaty Członkowskie  
 
1. Opłaty roczne za członkostwo bezpośrednie w IRGiT w zależności od rodzaju 

prowadzonej działalności: 
 

1.1 Działalność na rachunek własny 5 000 PLN 

1.2 Działalność na rachunek klientów 10 000 PLN 

1.3 Reprezentant członka giełdy 5 000 PLN 

1.4 Animator rynku do negocjacji 

  

2.    Opłata roczna za członkostwo pośrednie w IRGiT 2 500 PLN 

 

II. Opłaty za rozliczanie i rozrachunek transakcji zawartych na 
Giełdzie lub poza giełdą 
 
 
1. Opłaty roczne za udział w rynkach, których przedmiotem obrotu jest energia 

elektryczna: 
 

1.1 Opłata roczna za rozliczanie transakcji (Wariant I)  40 000 PLN 

1.2 Opłata roczna za rozliczanie transakcji (Wariant II)  20 000 PLN 

1.3 Opłata roczna za rozliczanie transakcji (Wariant III) 400 PLN 

1.4 Opłata roczna dla animatora rynku do negocjacji 

 
2. Opłata roczna za udział w rynkach, których przedmiotem obrotu jest 

Gaz: 

2.1 Opłata roczna za rozliczenie transakcji 10 000 PLN 

2.2 Opłata roczna dla animatora rynku do negocjacji 

 
3. Opłata roczna za udział w rynkach, których przedmiotem obrotu są towary 

rolno – spożywcze:  
 

3.1 Opłata roczna za rozliczenie transakcji 

20 000 PLN* 
(odstąpienie od pobierania 

opłaty w okresie od dnia 
1 stycznia 2022 r. do 

dnia 31 grudnia 2022 r.) 
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4. Opłaty rozliczeniowe oraz za rozrachunek transakcji: 
     Poniższe opłaty pobierane są od każdej strony transakcji. 
 
Opłata za rozliczenie i rozrachunek transakcji, 
których przedmiotem jest energia elektryczna, 
zawartych na  giełdzie (spot): 

 
 

4.1 Opłata za rozliczenie transakcji sesyjnych (Wariant I)                     0,04 PLN za 1 MWh 

4.2 Opłata za rozliczenie transakcji sesyjnych (Wariant II) 0,08 PLN za 1 MWh 

4.3 Opłata za rozliczenie transakcji sesyjnych (Wariant III) 0,18 PLN za 1 MWh 

4.4 Opłata za rozliczenie transakcji pozasesyjnych  0,04 PLN za 1 MWh 

4.5 Opłata za rozliczenie transakcji dla animatora rynku   do negocjacji 

   
Opłata za rozliczenie i rozrachunek transakcji, 
których przedmiotem jest Gaz, zawartych na giełdzie 
(spot): 

  

4.6 Opłata za rozliczenie transakcji sesyjnych 0,08 PLN za 1 MWh 

4.7 Opłata za rozliczenie transakcji pozasesyjnych 0,08 PLN za 1 MWh 

4.8 Opłata za rozliczenie transakcji dla animatora rynku  do negocjacji 
   
Opłata za rozliczenie i rozrachunek transakcji, 
których przedmiotem są Prawa Majątkowe do 
świadectw pochodzenia dla energii wyprodukowanej 
w OZE, zawartych na giełdzie : 

  

4.9 Opłata za rozliczenie transakcji sesyjnych 0,14 PLN za 1 MWh 

4.10 Opłata za rozliczenie transakcji pozasesyjnych 
rozliczanych 

0,20 PLN za 1 MWh 

4.11 Opłata ewidencyjna dla transakcji pozasesyjnych 
nierozliczanych 0,20 PLN za 1 MWh 

   
Opłata za rozliczenie i rozrachunek transakcji, 
których przedmiotem są Prawa Majątkowe do 
świadectw pochodzenia dla energii wyprodukowanej 
w wysokosprawnej kogeneracji w źródłach, o których 
mowa art. 9 l ust.1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne, 
zawartych na giełdzie: 

  

4.12 Opłata za rozliczenie transakcji sesyjnych  0,02 PLN za 1 MWh 

4.13 Opłata za rozliczenie transakcji pozasesyjnych 
rozliczanych 0,03 PLN za 1 MWh 

4.14 Opłata ewidencyjna dla transakcji pozasesyjnych 
nierozliczanych 

0,03 PLN za 1 MWh 

   
Opłata za rozliczenie i rozrachunek transakcji, których 
przedmiotem są Prawa Majątkowe do świadectw 
pochodzenia dla energii wyprodukowanej w 
wysokosprawnej kogeneracji w innych źródłach, o 
których mowa w ustawie Prawo energetyczne, 
zawartych na giełdzie : 
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4.15 Opłata za rozliczenie transakcji sesyjnych 0,08 PLN za 1 MWh 

4.16 Opłata za rozliczenie transakcji pozasesyjnych 
rozliczanych 0,10 PLN za 1 MWh 

4.17 Opłata ewidencyjna dla transakcji pozasesyjnych 
nierozliczanych 

0,10 PLN za 1 MWh 

 
Opłata za rozliczenie i rozrachunek transakcji, 
których przedmiotem są Prawa Majątkowe do 
świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, o których 
mowa w Ustawie o odnawialnych źródłach energii, 
zawartych na giełdzie: 

  

4.18 Opłata za rozliczenie transakcji sesyjnych  
   

0,14 PLN 
 

za 1 MWh 

4.19 Opłata za rozliczenie transakcji pozasesyjnych 
rozliczanych  0,20 PLN za 1 MWh 

4.20 Opłata ewidencyjna dla transakcji pozasesyjnych 
nierozliczanych 0,20 PLN za 1 MWh 

 
Opłata za rozliczenie i rozrachunek transakcji, których 
przedmiotem są Prawa Majątkowe do świadectw 
efektywności energetycznej, o których mowa w 
Ustawie o efektywności energetycznej, zawartych na 
giełdzie: 

  

4.21 Opłata za rozliczenie transakcji sesyjnych 3,20 PLN 
 

za 1 Toe 

4.22 Opłata za rozliczenie transakcji pozasesyjnych 
rozliczanych 4,00 PLN za 1 Toe 

4.23 Opłata ewidencyjna dla transakcji pozasesyjnych 
nierozliczanych 4,00 PLN za 1 Toe 

   

5. Opłata za rejestrację kontraktów forward, których 
przedmiotem jest energia elektryczna lub GAZ  
zawartych na giełdzie lub poza giełdą: 

  

5.1  Opłata za rejestrację Pozycji, których przedmiotem 
jest energia elektryczna na kontach ewidencyjnych 
Izby 

0,02 PLN 
(0,01 PLN) *** 

za 1MWh 

5.2 Opłata za rejestrację Pozycji, których przedmiotem 
jest energia elektryczna na kontach ewidencyjnych 
Izby dla animatora rynku  

do negocjacji 

5.3 Opłata za rejestrację Pozycji, których przedmiotem 
jest Gaz na kontach ewidencyjnych Izby 

0,04 PLN 
(0,02 PLN)*** za 1 MWh  

5.4 Opłata za rejestrację Pozycji, których przedmiotem 
jest Gaz na kontach ewidencyjnych Izby dla 
animatora rynku 
 

do negocjacji 

6. Opłata za rozliczenie i rozrachunek Pozycji na 
kontraktach forward, których przedmiotem jest 
energia elektryczna zawartych na giełdzie lub 
poza giełdą: 

  

6.1 Wariant I 0,02 PLN za 1 MWh 

6.2 Wariant II 0,06 PLN za 1 MWh 
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6.3 Wariant III 0,10 PLN za 1 MWh 

6.4 Dla animatora rynku do negocjacji 

 
 
  

7. Opłata za rozliczenie i rozrachunek Pozycji na 
kontraktach forward, których przedmiotem jest 
Gaz zawartych na giełdzie lub poza giełdą: 

 

7.1 Opłata za rozliczenie i rozrachunek 0,04 PLN za 1 MWh 

7.2 
Opłata za rozliczenie i rozrachunek dla animatora 
rynku 

 
 

 
do negocjacji 

    

8. Opłata za rozliczenie i rozrachunek transakcji, 
których przedmiotem są towary rolno - spożywcze   

8.1 Opłata za rozliczenie transakcji sesyjnych 

0,60 PLN** 
(obniżenie opłaty obwiązuje w 

okresie od dnia  
1 stycznia 2022 r. do 
dnia 31 grudnia 2022 

r.) 

za 1 tonę 

8.2 
Opłata za rozliczenie transakcji zawartych w trybie 
aukcyjnym 

1,20 PLN** 
(obniżenie opłaty obowiązuje w 

okresie od dnia  
1 stycznia 2022 r. do 
dnia 31 grudnia 2022 

r.) 

za 1 tonę 

 

III. Pozostałe opłaty  

 
1. (uchylona) 
 
2. (uchylona) 

 
  

   
3. Opłata od środków Członków Izby utrzymywanych w systemie gwarantowania rozliczeń 

 
 

3.1 
 

Opłata kwartalna od wniesionych środków pieniężnych:  
  
0,2% od wartości podstawy, rozumianej jako średnia arytmetyczna wartości środków 
pieniężnych utrzymywanych przez Członka Izby w systemie gwarantowania rozliczeń, 
według stanu na poszczególne dni kwartału kalendarzowego. 
 

(**obniżenie opłaty w odniesieniu do środków pieniężnych wniesionych do systemu 
gwarantowania rozliczeń w zakresie wpłat na rachunki Izby, o których mowa w § 57 ust. 1 lit. 
a (Subkonto Rachunków depozytów transakcyjnych) i w § 57 ust. 1 lit. c (Subkonto Rachunku 
depozytów zabezpieczających) Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby 
Rozrachunkowej  do wysokości 10% opłaty wyznaczonej zgodnie z Tabelą Opłat w okresie od 
dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.)  
 
(*odstąpienie od pobierania opłaty w odniesieniu do środków pieniężnych wniesionych do 
systemu gwarantowania rozliczeń w zakresie Rynku Towarów Rolno – Spożywczych w okresie 
od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.) 
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3.2 Opłata kwartalna od wniesionych zabezpieczeń niepieniężnych innych niż gwarancje 
bankowe: 
0,02% od wartości podstawy, rozumianej jako średnia arytmetyczna wartości aktywów 
danego rodzaju, utrzymywanych przez Członka Izby w systemie gwarantowania rozliczeń, 
według stanu na poszczególne dni kwartału kalendarzowego, jednakże nie więcej niż 30 000 
zł. 

 
(*odstąpienie od pobierania opłaty w okresie od dnia 1 stycznia  2022 r. do dnia 31 grudnia 
2022 r.) 
 

3.3 Przeniesienie kosztów bankowych związanych ze środkami pieniężnymi wniesionymi przez 
Członka Izby do systemu gwarantowania rozliczeń  
 
W przypadku poniesienia przez Izbę kosztów bankowych związanych z    zarządzaniem, 
utrzymywaniem lub inwestowaniem środków pieniężnych wniesionych przez Członków 
Izby do systemu gwarantowania rozliczeń, Izba może zobowiązać Członków Izby do 
zwrotu Izbie tych kosztów. Koszty, które podlegają zwrotowi to koszty wynikające z 
ujemnego oprocentowania, prowizje bankowe, opłaty za utrzymywanie wysokiego salda 
na rachunkach oraz inne opłaty, które mają porównywalny skutek i pobierane są przez 
banki w odniesieniu do ww. środków pieniężnych. 
 
 

 
4. Opłata za rejestrację zabezpieczeń niepieniężnych w 

rejestrze zabezpieczeń (od każdego rodzaju wnoszonych 
zabezpieczeń) 

100 PLN za rejestrację 

   
5. Opłata miesięczna za obsługę zabezpieczeń wnoszonych w 

formie gwarancji bankowych  
100 PLN za miesiąc 

   

6. Opłata za transfer pozycji w towarach giełdowych 50 PLN za transfer 
1 transakcji 

   
7. Opłaty za otwarcie i modyfikację kont w systemie 

rozliczeniowym  
   

7.1 Opłata za otwarcie konta rozliczeniowego (Clearing 
account)  

500 PLN za konto 

7.2 Opłata za otwarcie konta ewidencyjnego (Trading account) 500 PLN za konto 

7.3 Opłata za wprowadzanie przez Izbę na wniosek członka 
Izby modyfikacji w prowadzonych kontach w systemie 
rozliczeń (z uwzględnieniem zmian w parametryzacji tych 
kont w zakresie Jednostek grafikowych lub Kodów ZUP). 
Nie dotyczy dezaktywacji kont. 
 

   500 PLN 
za każdą 

poszczególną 
zmianę 

8. Opłata roczna za dostęp do niepublicznej strony 
internetowej IRGiT z raportami rozliczeniowymi (dotyczy 
każdego ustanawianego dostępu powyżej trzech) 
(*odstąpienie od pobierania opłaty w zakresie działalności na 
Rynku Towarów Rolno - Spożywczych w okresie od dnia 1 stycznia 
2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.) 
 

200 PLN za dostęp 

   
9. Opłata roczna za dostęp  do systemu db-direct Internet do 

podglądu środków deponowanych przez Członków Izby w 
systemie gwarantowania rozliczeń IRGiT (dotyczy 
każdego ustanawianego dostępu powyżej trzech) 

200 PLN za dostęp 
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10.  Opłata za przygotowanie i prowadzenie rozliczeń na 

systemie szkoleniowym IRGiT 
800 PLN roboczo dzień 

   
11.  Opłata od kompensacji depozytów zabezpieczających w ramach Grup 

energetycznych 
 
Opłata w wysokości 0,01% od wartości kwoty kompensacji wnoszona jest przez członków Grupy 
energetycznej, których depozyty zabezpieczające zostały obniżone w wyniku kompensacji. 
Podstawą naliczania opłaty jest średnia arytmetyczna wartości kwoty kompensacji dla 
poszczególnych Członków Grupy energetycznej, według stanu na poszczególne dni kwartału 
kalendarzowego. 
 
(*odstąpienie od pobierania opłaty w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r.  
do dnia 31 grudnia 2022 r.) 
 

12.  Opłata za usługi szkoleniowe  
 

 
do negocjacji 

 

13.  Opłata za obsługę dokumentów księgowych poza systemem 
samofakturowania 

50 PLN     za każdy           
dokument 

 
 
Wszystkie opłaty przedstawione w powyższej tabeli opłat nie zawierają podatku 

VAT. 
 
 
*     odstąpienie od pobierania opłaty 
**   obniżenie opłaty 
*** obniżenie opłaty dotyczy inicjatora transakcji (inicjatora zgodnie z zasadami programu Maker-

Taker określonymi przez TGE S.A. https://tge.pl/otf-regulacje#animowanie-rynku) w okresie od 
dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. Program dotyczy wyłącznie działalności 
prowadzonej na rachunek własny. Obniżenie opłat, o których mowa nie dotyczy transakcji 
zawartych przez Członków Izby pełniących  funkcję animatora rynku w zakresie tych 
instrumentów, dla których w danym okresie rozliczeniowym obowiązek animatora rynku został 
wypełniony. 

 


