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Rola Komitetu ds. Ryzyka



Komitet ds. Ryzyka pełni funkcje opiniodawcze i doradcze wobec Zarządu IRGiT



Prace Komitetu mają na celu wymianę informacji między IRGiT a uczestnikami rynku



Komitet pełni funkcje opiniodawcze i doradcze wobec IRGiT w sprawach dotyczących regulacji
IRGiT lub uzgodnień, które:
✓ mają wpływ na zarządzanie ryzykiem związanym ze świadczeniem przez IRGiT usług rozliczeniowych
✓ dotyczą bezpieczeństwa i efektywności prowadzenia rozliczeń
✓ dotyczą prawidłowego ustalania rodzaju i wielkości zabezpieczeń oraz formy ich wnoszenia
✓ dotyczą mechanizmów zarządzania ryzykiem związanym
rozliczeniowych oraz mechanizmów kontroli ryzyka

ze

świadczeniem

przez

IRGiT

usług
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Aktualizacja Regulaminu Komitetu ds. Ryzyka przyczyny


Zwiększenie roli Komitetu w związku z rosnącą rolą obszaru zarządzania ryzykiem



Wzmocnienie wymiany informacji z uczestnikami rynku w ramach proponowanych zmian do
obszarów związanych z zarządzaniem ryzykiem



Zwiększenie możliwość konsultacji postulatów uczestników rynku
zarządzania ryzykiem stosowanych w IRGiT



Doprecyzowanie i upublicznienie informacji o składzie Komitetu m.in. w celu możliwości kontaktu z
jego Członkami

w stosunku do modeli
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Aktualizacja Regulaminu Komitetu ds. Ryzyka



Zwiększenie roli i częstotliwości posiedzeń Komitetu ds. Ryzyka



Doprecyzowanie kwestii związanych z zasadami funkcjonowania Komitetu ds. Ryzyka, a w
szczególności:
✓ składu Komitetu ds. Ryzyka
✓ procedury powoływania członków Komitetu ds. Ryzyka
✓ organizacji i przygotowywania posiedzeń Komitetu ds. Ryzyka
✓ obszarów, które w szczególności podlegają obradom w trakcie posiedzieć Komitetu ds. Ryzyka



Opublikowanie
składu
i
Regulaminu
Komitetu
(https://www.irgit.pl/komitet-ds-ryzyka)

na

stronie

internetowej

IRGiT
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Skład Komitetu ds. Ryzyka
Skład Komitetu ds. Ryzyka:


Przedstawiciel Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych – p. Łukasz Goliszewski



Przedstawiciel Towarowej Giełdy Energii – p. Leszek Prachniak



Przedstawiciel Towarzystwa Obrotu Energią – p. Piotr Wąsik



Przedstawiciel Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie – p. Robert Sikorski



Przedstawiciel Izby Domów Maklerskich – p. Iwona Ustach



Przedstawiciel Izby Gospodarczej Gazownictwa – p. Katarzyna Piłat



Przedstawiciel Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu – p. Beata Wittmann



Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych – czekamy na zgłoszenie



Zgodnie z Regulaminem istnieje możliwość rozszerzenia składu Komitetu
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Zasady funkcjonowania Komitetu ds. Ryzyka



Komitet odbywa posiedzenia, z częstotliwością umożliwiającą prawidłowe wykonywanie jego
zadań, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku



Posiedzenia Komitetu odbywają się stacjonarnie jednak w uzasadnionych przypadkach członkowie
Komitetu mogą uczestniczyć w posiedzeniu Komitetu z wykorzystaniem środków porozumiewania
się na odległość



W szczególności zadaniem Komitetu jest wypracowywanie opinii w następujących obszarach:
✓ zarządzanie przez IRGiT ryzykami powstającymi w związku z prowadzeniem rozliczeń, w tym
dokonywanie wszechstronnych przeglądów modeli, metodologii oraz zasad przyjętych dla
kwantyfikowania, grupowania i zarządzania tymi ryzykami
✓ sprawy dotyczące regulaminów określających zasady i tryb rozliczania transakcji
✓ procedury postępowania w razie wystąpienia przypadku niewykonania zobowiązania lub
niewypłacalności albo konieczności wykorzystania środków systemu zabezpieczania płynności rozliczania
transakcji
✓ regulacje wewnętrzne określające rodzaje skrajnych warunków rynkowych
✓ regulacje wewnętrzne określające zasady zarządzania ryzykiem utraty płynności, w tym plan zachowania
płynności
✓ testy warunków skrajnych
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Dziękuję za uwagę

E-mail: dzr@irgit.pl
Telefon: 22 341 98 20
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