
Jachranka, 27 września 2019 r.

IRGiT – gwarant bezpieczeństwa rozliczeń 
na polskim rynku energii elektrycznej
i gazu 

Łukasz Goliszewski, Wiceprezes Zarządu IRGiT



2Jachranka, 27 września 2019 r.

Cele IRGiT 2019/2020



Jachranka, 27 września 2019 r.

Cele IRGiT 2019/2020
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❖ Sprawne i bezpieczne prowadzenie rozliczeń dla wszystkich rynków oferowanych i 

uruchamianych przez Towarową Giełdę Energii S.A.

❖ Optymalizacja systemu zabezpieczeń oraz redukcja kosztów zabezpieczeń

❖ Wzmacnianie obszaru obsługi niewypłacalności

❖ Wsparcie TGE w programach rozwoju płynności

❖ Doskonalenie stosowanych modeli w obszarze zarządzania ryzykiem

❖ Poszukiwanie usprawnień operacyjnych

❖ Utrzymanie bardzo dobrego poziomu komunikacji z uczestnikami rynku

❖ Poszukiwanie nowych linii biznesowych 

❖ Zwiększanie przejrzystości prowadzonej działalności
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Agenda
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❖ Współpraca z TGE w kluczowych projektach GK: wsparcie płynności, XBID

❖ Plany rozwoju oferty zabezpieczeń

❖ Komunikacja z rynkiem 

❖ Nowe kierunki rozwoju IRGiT

❖ Wybrane statystyki dotyczące zabezpieczeń
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Współpraca z TGE w kluczowych projektach GK 
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Współpraca z TGE w kluczowych projektach GK: 
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❖ XBID

❖ Wsparcie programów rozwoju płynności

❖ Rynek spot Uprawnień do Emisji CO2 

❖ Projekt OTF na TGE i uruchomienie kontraktów forward na Prawa Majątkowe

❖ Rynek Mocy
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Plany rozwoju oferty zabezpieczeń
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Kompensacja 
międzyproduktowa

Kompensacja 
międzyokresowa

w ramach grup 
dostawy

pomiędzy grupami 
dostawy

RTT energia RTT energia i gaz

BASE/PEAK/OFFPEAK

Kompensacje depozytów wstępnych

❖ Lepsze odzwierciedlenie w poziomie depozytów wstępnych realnego ryzyka

❖ Obniżenie poziomu depozytów wstępnych - niższe koszty dla uczestników rynku

❖ Potencjał do budowania bardziej skomplikowanych strategii tradingowych oraz 

zwiększenia płynności 



❖ Nowa metodologia wyznaczania masy Funduszu oraz wpłat Członków Izby

❖ uwzględnienie rynków spot w kalkulacji

❖ wpłaty wyznaczane na podstawie średniego ryzyka w okresie ostatniego miesiąca

❖ dokładniejsze odzwierciedlenie realnego ryzyka  

❖ Wdrożenie wspólnego Funduszu Gwarancyjnego dla rynku energii elektrycznej oraz rynku 

gazu

❖ Wdrożenie możliwości wnoszenia gwarancji bankowych w poczet Funduszu 

Gwarancyjnego

Niższe koszty dla uczestników rynku
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FG RTT energia

Aktualny model

FG RTT gaz

FG energia i gaz

Nowy model

Rewizja modelu Funduszy Gwarancyjnych

Łączny spadek masy funduszy o -15,1%
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Testy obsługi niewypłacalności
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❖ Zgodnie z nową wersją Procedury obsługi niewypłacalności, IRGiT będzie przeprowadzać testy 

procedury co najmniej raz do roku

❖ Pierwsze testy planowane są na drugi kwartał 2020 roku

❖ Szczegółowy scenariusz testów zostanie uzgodniony z Komitetem ds. Ryzyka

❖ Celem testów jest:

❖ weryfikacja założeń procesu obsługi niewypłacalności 

❖ weryfikacja skuteczności modelu aukcji

❖ doskonalenie komunikacji Izby z Członkami po wystąpieniu niewypłacalności uczestnika rynku 

❖ zwiększenie poziomu świadomości na temat konsekwencji niewypłacalności wśród uczestników 

rynku
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Komunikacja z rynkiem 
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Komitet ds. Ryzyka
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Komitet ds. Ryzyka pełni funkcje opiniodawcze i doradcze wobec IRGiT w zakresie zarządzania ryzykiem.

W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele organizacji zrzeszających Członków oraz klientów Członków 

IRGiT oraz przedstawiciele IRGiT i Towarowej Giełdy Energii S.A.

Najważniejsze obszary prac w ostatnim okresie:

❖ niewypłacalność – przegląd regulacji i testy niewypłacalności, analiza koncepcji funkcjonowania

„Default Management Group” odpowiedzialnej za obowiązkowy udział w zamykaniu pozycji

niewypłacalnego,

❖ model zabezpieczeń – kompensacje depozytów i zmiany w Funduszu Gwarancyjnym, linia kredytowa

jako wsparcie płynności.
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Wdrożone rekomendacje Komitetu ds. Ryzyka
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❖ Optymalizacja procesu obsługi niewypłacalności Członka Izby (wdrożenie mechanizmu aukcji

pozycji, przegląd regulacji i testy procedury niewypłacalności)

❖ Nowy model wyznaczania masy funduszu gwarancyjnego i wpłat na fundusz gwarancyjny

❖ Model zabezpieczeń dla rynku XBID

❖ Rewizja modelu zabezpieczeń dla wszystkich rynków spot

❖ Wdrożenie mechanizmu aukcji na potrzeby zamykania pozycji na RTT

❖ Kompensacja depozytów wstępnych

❖ Kompensacja depozytów zabezpieczających w ramach grup energetycznych

❖ Publikowanie wyciągu rekomendacji Komitetu na stronie IRGiT – zwiększenie przejrzystości prac

Komitetu
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Grupa ds. optymalizacji zabezpieczeń przy TOE 

W ostatnim czasie w ramach grupy ds. optymalizacji zabezpieczeń przy TOE omówiono następujące

zagadnienia:

❖ Status prac w projekcie wdrożenia nowych kompensacji depozytów

❖ Nowa wersja procedury obsługi niewypłacalności oraz plan testów obsługi niewypłacalności z

uczestnikami rynku, planowanych na pierwszą połowę 2020 roku.

❖ Metodologia wyznaczania kursów rozliczeniowych i ich wpływu na wymagane depozyty

zabezpieczające.

✓ Obecnie IRGiT prowadzi analizy możliwości poprawy mechanizmu wyznaczanie kursów

rozliczeniowych w celu ograniczenia wahań depozytów.

❖ Monitorowanie koncentracji na rynku mierzonej wartością depozytu wstępnego.
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Nowe kierunki rozwoju IRGiT
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Nowe kierunki rozwoju IRGiT

❖ Uruchomienie rozliczeń dla Rynku Towarów Rolno-Spożywczych TGE

❖ Projekt realizowany przez IRGiT we współpracy z TGE oraz GPW w ramach zamówienia

publicznego udzielonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

❖ Nowy rynek w ramach giełdy towarowej, rozliczany przez giełdową izbę rozrachunkową

prowadzoną przez IRGiT

❖ W pierwszej kolejności w okresie pilotażu uruchomiony zostanie rynek spotowy na dostawę

fizyczną pszenicy
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Nowe kierunki rozwoju IRGiT

❖ Współpraca z litewską giełda gazu Get Baltic

❖ 16 września 2019 r. w IRGiT podpisała umowę na świadczenie usług doradczych dla litewskiej

giełdy gazu GET Baltic, która organizuje rynki spotowe i terminowe gazu dla Litwy, Łotwy i

Estonii, a od 2020 r. również dla Finlandii

❖ Zakres usług IRGiT obejmuje opracowanie systemu zarządzania ryzykiem, systemu

zabezpieczeń oraz modelu rozliczeń dla rynków gazu, które prowadzi GET Baltic dla Litwy,

Łotwy i Estonii.

❖ Realizacja projektu wpłynie na wzmocnienie pozycji GK TGE w regionie
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Nowe kierunki rozwoju IRGiT

❖ Współpraca z Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

❖ W sierpniu 2019 IRGiT podpisała list intencyjny ze spółką PSE S.A. w sprawie możliwości

wzajemnej współpracy w obszarze zabezpieczeń.

❖ Celem współpracy jest wypracowanie rozwiązań usprawniających obsługę

zabezpieczeń na Rynku Bilansującym energii elektrycznej

❖ Z punktu widzenia klientów współpraca IRGiT i PSE w obszarze zabezpieczeń może wpłynąć na

znaczące uproszczenie procesów operacyjnych, optymalizację procesów zarządzania

zabezpieczeniami przez uczestników rynku, wyższy poziom bezpieczeństwa rynku, daje

też potencjalne możliwości obniżenia kosztów.
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Wybrane statystyki dotyczące zabezpieczeń
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Struktura wniesionych depozytów zabezpieczających
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Wartość depozytów zabezpieczających                               
dane na dzień 31 sierpnia 2019 r.

Nadwyżka w grupie (umowy 
kompensacji)

839 886 437,66 zł

Uznane gwarancje bankowe 1 991 157 513,27 zł

Uznane PM/CO2 1 057 573 046,51 zł

Środki pieniężne 1 077 700 792,42 zł

Łączne wymagane depozyty 
zabezpieczające

4 966 317 789,86 zł

Nadwyżka 
w grupie
16,91%

Uznane 
gwarancje

40,09%

Uznane 
PM/CO2
21,29%

Środki 
pieniężne 

21,70%
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Struktura wniesionych depozytów zabezpieczających 
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Struktura wniesionych depozytów transakcyjnych
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Wartość depozytów transakcyjnych                                       
dane na dzień 31 sierpnia 2019 r.

Depozyt historyczny 30 262 867,68 zł

Depozyt dostawy 132 489 705,21 zł

Limit transakcyjny 1 637 881 786,81 zł

Wartość depozytu transakcyjnego 1 800 634 359,70 zł

Depozyt historyczny
1,68% Depozyt dostawy

7,36%

Limit 
transakcyjny 

90,96%
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Struktura wniesionych depozytów transakcyjnych 
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Dziękuję za uwagę
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