Zmiany w regulacjach IRGiT
Podsumowanie
Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) wprowadza zmiany w Szczegółowych zasadach
rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej („Szczegółowe zasady rozliczeń”) polegające
na wykreśleniu zapisów dotyczących zasad akceptowania zabezpieczeń niepieniężnych, które zostały
wprowadzone z dniem 1 czerwca 2020 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020
r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się
wirusa SARS-CoV-2.
Wprowadzane zmiany wchodzą w życie z dniem 1 października 2020 r.

Szczegółowy opis zmian
Wykreślenie zapisów dotyczących zasad akceptowania zabezpieczeń niepieniężnych,
wprowadzonych z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych
ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Mając na względzie, iż z dniem 30 września 2020 r. upływa termin obowiązku akceptowania przez
IRGiT zabezpieczeń niepieniężnych w zakresie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 14 maja
2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („Ustawa”), wprowadzającej istotne odstępstwa od
stosowanego uprzednio modelu zarządzania ryzykiem, IRGiT z dniem 1 października 2020 r.
zaprzestanie akceptowania zabezpieczeń niepieniężnych wniesionych w formie:
1) oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.), oraz
2) poręczenia przez podmiot dominujący w ramach grup kapitałowych, posiadający odpowiednią
ocenę kredytową.
Jednocześnie, od dnia 1 października 2020 r. przestaną obowiązywać zapisy § 35 oraz § 36
Szczegółowych zasad rozliczeń dotyczące limitów koncentracji zabezpieczeń niepieniężnych, w
zakresie:
a) wprowadzenia limitu zabezpieczeń wnoszonych w formie o której mowa w pkt 1) oraz 2)
powyżej na poziomie 50% poziomu wymaganych depozytów zabezpieczających,
b) zniesienia limitów koncentracji dla zabezpieczeń niepieniężnych wnoszonych w formie Praw
Majątkowych ze Świadectw Pochodzenia oraz uprawnień do emisji CO2 dla podmiotów
posiadających odpowiednią ocenę kredytową wystawioną przez uznane agencje ratingowe
(bądź dla podmiotów z grup kapitałowych posiadających taką ocenę).
W związku z powyższym, zabezpieczenia niepieniężne wniesione w formie oświadczeń o poddaniu
się egzekucji lub poręczenia przez podmiot dominujący w ramach grup kapitałowych, a także
zabezpieczenia niepieniężne wniesione ponad limit koncentracji, nie będą uwzględniane przy
wyznaczaniu pokrycia wartości depozytów zabezpieczających wymaganych na dzień 1 października
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2020 r. W przypadku konieczności uzupełnienia poziomu zabezpieczeń, Członkowie Izby w
standardowym trybie zostaną wezwani do pokrycia wartości depozytów zabezpieczających,
wymaganej zgodnie z zasadami opisanymi w Szczegółowych zasadach rozliczeń. Do momentu
uzupełnienia wartości depozytów, zabezpieczenia niepieniężne, których wartość przestała być
uwzględniana przy ustalaniu wartości zabezpieczenia złożonego przez danego Członka Izby, będą
mogły zostać wykorzystane zgodnie z celami ich ustanowienia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt.
Biuro IRGiT
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