Zmiany w regulacjach IRGiT
Podsumowanie
Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) wprowadza zmiany do Szczegółowych
zasad rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej („Szczegółowe zasady
rozliczeń”), będące w szczególności konsekwencją planowanego wejścia w życie ustawy
o

zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa

w związku z sytuacją na rynku gazu („Ustawa”).
Wprowadzane zmiany wchodzą w życie z dniem 1 września 2022.

Szczegółowy opis zmian
1.

Zmiany

dotyczące

zabezpieczeń

niepieniężnych

wniesionych

w

formie

oświadczeń o poddaniu się egzekucji
Zmiany wprowadzone w § 35 ust. 5 Szczegółowych zasad rozliczeń dotyczą kolejności oraz
zasad

uznawania

zabezpieczeń

niepieniężnych.

Zrewidowane

zapisy

wskazują,

iż

oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie z art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17
listopada 1964r. – Kodek postępowania cywilnego, w tym również wniesione jako
zabezpieczenie poręczenia, o którym mowa w § 34 uznawane są w pierwszej kolejności
wniesionych zabezpieczeń niepieniężnych

oraz

pomniejszają

wartość wymaganych

depozytów zabezpieczających, od których liczona jest wartość uznania pozostałych
zabezpieczeń niepieniężnych.
Ze względu na przewidziane Ustawą wydłużenie terminu akceptowania przez IRGIT
dodatkowych form zabezpieczeń niepieniężnych do dnia 31 grudnia 2026 r. zaktualizowane
zostały wzory oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie z art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu
postępowania cywilnego oraz wzory umów poręczenia przez spółkę dominującą.
Dodatkowo, w § 34 ust. 4 oraz § 34b ust. 5 doprecyzowano, iż ww. forma zabezpieczenia
może być usunięta z Rejestru Zabezpieczeń Niepieniężnych na 6 miesięcy kalendarzowych
przed końcem określonego w poręczeniu lub w akcie notarialnym terminu, w którym Izba
będzie mogła wystąpić do sądu o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności.
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W związku z wprowadzaną zmianą, modyfikacji ulegną zarówno Raporty Wpłaconych
Zabezpieczeń wysyłane przez IRGiT na koniec dnia (ok. godz. 18:00), jak również skrócone
Raporty Wpłaconych Zabezpieczeń wysyłane przez IRGiT ok. godz. 16:00. Szczegóły w tym
zakresie przekażemy w dedykowanym komunikacie operacyjnym.
2.

Zmiany

dotyczące

realizacji

wypłat

środków

pieniężnych

z

Depozytów

Transakcyjnych oraz zwrotu wpłat do Funduszu Gwarancyjnego
W § 9 Szczegółowych zasad rozliczeń wprowadzono zmiany dotyczące okoliczności,
w których Izba może nie wyrazić zgody na wypłatę środków pieniężnych wniesionych
z tytułu Depozytu Transakcyjnego. Zmiany wprowadzone w § 9 ust. 13 i 14 przewidują,
że jeżeli data złożenia zlecenia wypłaty jest inna niż data jej realizacji, Izba może odmówić
takiej zgody, co dotyczy zarówno dyspozycji Członków Izby w systemie bankowości
elektronicznej BPI jak i w systemie bankowości elektronicznej BPCI.
Dodatkowo w § 9 ust. 16 Szczegółowych zasad rozliczeń przewidziana została możliwość
braku realizacji wypłaty środków z Depozytów Transakcyjnych z powodów związanych
z zagrożeniem bezpieczeństwa rozliczeń.
W § 37 ust. 17 Szczegółowych zasad rozliczeń przewidziane zostało, iż w szczególnych
przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem rozliczeń, IRGiT ma prawo wstrzymać
regulację wpłaty danego Członka Izby do Funduszu Gwarancyjnego polegającą na zwrocie
jej części. Celem wprowadzonej zmiany jest minimalizacja strat w sytuacji wystąpienia
Przypadku naruszenia wobec tego Członka Izby.
3.

Doprecyzowanie zasad przyjmowania gwarancji bankowych od banku pełniącego

funkcję Banku Płatnika Izby, który nie posiada ratingu kredytowego
W § 32 ust. 1 lit. c) Szczegółowych zasad rozliczeń dodano zapis wskazujący zasady
przyjmowania gwarancji bankowych od banków nieposiadających oceny ratingowej,
a pełniących funkcję BPI. Wartość gwarancji bankowych wystawionych przez ten bank,
która może zostać wniesiona przez danego Członka Izby i uznana przez IRGiT ograniczona
jest do poziomu 13 mln zł.
4.

Zmiana polegająca na usunięciu mnożnika Funduszu Gwarancyjnego

Zgodnie ze zmianą wprowadzoną w § 37 ust. 5, począwszy od aktualizacji Funduszu
Gwarancyjnego następującej po dniu wejścia w życie nowej wersji Szczegółowych zasad
rozliczeń, IRGiT zaprzestanie wykorzystywania mechanizmu mnożnika do wyznaczenia
finalnych wpłat poszczególnych Członków Izby. W efekcie, podział masy Funduszu
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Gwarancyjnego będzie wyznaczany jedynie na podstawie proporcji w oparciu o wartości
absolutnego niepokrytego ryzyka. Celem wprowadzanej zmiany jest optymalizacja sposobu
wyznaczania poziomu wpłat do Funduszu Gwarancyjnego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt.
Dział Zarządzania Ryzykiem
Dział Rozliczeń i Rozrachunku
Biuro Rozwoju i Obsługi Członków

22 341 98 20
22 341 99 80
22 341 99 21
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