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Uchwała Nr 162/58/12/2021 

Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. 

z dnia 29 grudnia 2021 roku 

w sprawie przeniesienia środków finansowych zgromadzonych na subkontach Rachunku 

depozytów transakcyjnych i subkontach Rachunku depozytów zabezpieczających w Banku 

Płatniku Izby  

 

Zarząd Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. (dalej: „Spółka”), działając na podstawie § 5 

ust. 5 Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej, mając na celu 

ograniczenie kosztów funkcjonowania systemu gwarantowania rozliczeń, postanawia co następuje: 

 

§ 1 

1. W dniu 31 grudnia 2021 roku środki finansowe Członków Izby zgromadzone na subkontach 

Rachunku depozytów transakcyjnych i subkontach Rachunku depozytów zabezpieczających 

w Banku Płatniku Izby („BPI”) przeniesione zostaną na czas określony do dnia 3 stycznia 

2022 roku na zbiorczy rachunek Izby prowadzony w innym banku niż BPI.  

2. W dniach od 31 grudnia 2021 roku do 2 stycznia 2022 roku Limit transakcyjny wyznaczany 

będzie na podstawie środków pieniężnych wniesionych na dedykowane danemu Członkowi 

Izby subkonto Rachunku depozytów transakcyjnych według salda z dnia 30 grudnia 2021 

roku oraz wniesionych środków niepieniężnych. Wpłaty Członków Izby w środkach 

pieniężnych, zasilające Limit transakcyjny w dniach od 31 grudnia 2021 roku do 2 stycznia 

2022 roku nie będą brane pod uwagę przy wyznaczaniu wysokości Limitu transakcyjnego w 

tym okresie, chyba że wymagać tego będzie bezpieczeństwo rozliczeń. 

3. Postanowień ust. 1-2 nie stosuje się do Członków Izby, którzy uzyskali zgodę, o której mowa 

w § 11 ust. 2 Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy) oraz Członków 

Izby, których należności przekazywanie są na przypisane im subkonto Rachunku depozytów 

transakcyjnych w BPI. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2021 roku.  

 

 

 

 

__________________   _________________ 

Andrzej Kalinowski Łukasz Goliszewski 

  Prezes Zarządu  Wiceprezes Zarządu 

 


