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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 

w szczególności na dostosowaniu zapisów dotyczących akceptowanych przez IRGiT zabezpieczeń 

niepieniężnych w związku z wejściem w życie zmiany ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. 

zm.). 

 

Wprowadzane zmiany wchodzą w życie z dniem 28 stycznia 2022 r. 

 

 

Szczegółowy opis zmian 
 

1. Dostosowanie zapisów dotyczących akceptowanych przez IRGiT zabezpieczeń niepieniężnych w 

związku z wejściem w życie zmiany ust. 8 w art. 31zzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 

r. poz. 2095 z późn. zm.) (dalej „Ustawa”). 

 

W § 34b Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej (dalej 

„Szczegółowe zasady rozliczeń”) uwzględniono przewidzianą Ustawą zmianę zasad uznawania 

zabezpieczeń niepieniężnych, w zakresie możliwości złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego, 

o poddaniu się egzekucji w trybie z art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego również przez 

Członka Izby wykonującego obowiązek, o którym mowa w art. 49a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. – Prawo energetyczne. 

Jednocześnie zmodyfikowane zostały zapisy w § 35 oraz § 36 Szczegółowych zasad rozliczeń 

dotyczące Limitów koncentracji zabezpieczeń niepieniężnych, które dla zabezpieczeń wnoszonych w 

formie aktu notarialnego o poddaniu się przez Członka Izby egzekucji w trybie z art. 777 § 1 pkt 5 

Kodeksu postępowania cywilnego oraz w formie poręczenia przez spółkę dominującą, przewidują 

wprowadzenie limitu na poziomie 75% poziomu wymaganych depozytów zabezpieczających.  

Ponadto w § 36 ust. 8 Szczegółowych zasad rozliczeń wprowadzono limit koncentracji na poziomie 

podmiotu poddającego się egzekucji w trybie z art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego. 

Limit ten wyznaczany jest w wysokości łącznej dla wszystkich zabezpieczeń złożonych w tej formie, 

przez wartość kapitału własnego wskazaną w aktualnym jednostkowym sprawozdaniu finansowym 

podmiotu poddającego się egzekucji. 

Ze względu na przewidziane Ustawą wydłużenie terminu akceptowania przez IRGIT dodatkowych form 

zabezpieczeń niepieniężnych do dnia 31 marca 2023 r. zaktualizowane zostały wzory oświadczeń o 

poddaniu się przez Członka Izby egzekucji w trybie z art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania 

cywilnego oraz wzory umów poręczenia przez spółkę dominującą. 
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Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z wcześniejszym komunikatem, wskazane powyżej 

zabezpieczenia niepieniężne złożone przez Członków Izby według dotychczasowego wzoru, IRGiT 

będzie akceptować do dnia 30 czerwca 2022 r. Celem skorzystania z przedłużonego terminu 

akceptowania przez IRGiT tych form zabezpieczeń niepieniężnych należy złożyć odpowiednio 

oświadczenie o poddaniu się egzekucji lub umowę poręczenia przez spółkę dominującą według nowych 

wzorów opublikowanych na stronie internetowej IRGiT. 

 

2. Zmiana dotycząca sposobu publikacji parametru 𝒎𝑭𝑮𝑮𝑰𝑹, stosowanego do proporcjonalnego 

podziału masy Funduszu Gwarancyjnego pomiędzy Członków Izby 

 

W § 37 ust. 5 Szczegółowych zasad rozliczeń wprowadzona została zmiana dotycząca sposobu 

publikacji parametru  𝑚𝐹𝐺𝐺𝐼𝑅, który publikowany będzie w przekazywanych Członkom Izby raportach 

dotyczących aktualizacji wpłat do funduszu gwarancyjnego. 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt. 

Dział Zarządzania Ryzykiem 22 341 98 20 

Dział Rozliczeń i Rozrachunku 22 341 99 80 

Biuro Rozwoju i Obsługi Członków 22 341 99 21 

  

  

  

 


