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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 (dalej „Szczegółowe zasady rozliczeń”) 

polegające w szczególności na dostosowaniu zapisów dotyczących akceptowanych przez IRGiT 

zabezpieczeń niepieniężnych w celu zwiększenia efektywności rozwiązań przewidzianych na 

okoliczność wejścia 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 25 lutego 2022 r. 

 

 

Szczegółowy opis zmian 
 

1. Dostosowanie zapisów dotyczących kolejności akceptowania przez IRGiT zabezpieczeń 

niepieniężnych. 

 

W § 35 ust. 5 Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej 

wprowadzono zmianę polegającą na modyfikacji kolejności uznawania zabezpieczeń niepieniężnych. 

Według nowych zasad, na depozyty zabezpieczające w pierwszej kolejności uznawane będą prawa 

majątkowe ze świadectw pochodzenia oraz uprawnienia do emisji CO2, a następnie oświadczenie o 

poddaniu się egzekucji w trybie z art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm.). Celem takiego rozwiązania jest 

maksymalizacja efektywności wykorzystywania wnoszonych przez Członków Izby zabezpieczeń 

niepieniężnych. 

 

2. Zmiana poziomu limitu uznania zabezpieczeń wnoszonych w formie gwarancji bankowych 

drugiej klasy płynności 

 

W § 33 ust. 5 lit. a) Szczegółowych zasad rozliczeń wprowadzona została zmiana poziomu limitu 

uznania zabezpieczeń wnoszonych w formie gwarancji bankowych spełniających warunek o którym 

mowa w § 32 ust. 3 lit b) (gwarancje drugiej klasy płynności). Nowa wartość limitu to 75%. 

 

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 

  

 


