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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  szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 

roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej („Ustawa”). 

Wprowadzane zmiany wchodzą w życie z dniem wejścia w życie Ustawy. 

Szczegółowy opis zmian 

1. Zmiany dotyczące zabezpieczeń niepieniężnych wnoszonych w formie 

oświadczeń o poddaniu się egzekucji oraz umów poręczenia zabezpieczonych 

oświadczeniem o poddaniu się egzekucji 

Zmiany wynikają z planowanego wejścia w życie Ustawy. Zmiany wprowadzone w § 35 

Szczegółowych zasad rozliczeń obejmują zwiększenie z poziomu 75% do 90% parametru 

uznania zabezpieczeń składanych w formie: 

a) oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie z art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 

17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, oraz  

b) poręczenia udzielanego przez spółkę będącą w stosunku do Członka Izby, któremu 

udzielane jest takie poręczenie, przedsiębiorcą dominującym, zabezpieczonego 

oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie z art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 

17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.  

Ponadto w § 34b ust. 2 Szczegółowych zasad rozliczeń wprowadzono zmianę 

uwzględniającą ustawową zmianę katalogu podmiotów, które mogą wnosić oświadczenie 

o  poddaniu się egzekucji jako zabezpieczenie niepieniężne. Dotychczasowe kryterium 

polegające na wykonywaniu obowiązku, o którym mowa w art. 49a ust. 1 ustawy Prawo 

Energetyczne zostało zastąpione warunkiem, aby podmiot według stanu na dzień 27 

września 2022 r. był obowiązanym do wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 49a 
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ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne w brzmieniu z dnia 28 września 

2022 r. 

Ze względu na powyżej opisane zmiany wprowadzone Ustawą, 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, 

przy czym dokumenty złożone przez Członków Izby zgodnie z dotychczas obowiązującym 

wzorem będą nadal akceptowane przez IRGiT. 

2. Zmiana zasad wykreślania umów poręczenia zabezpieczonych gwarancją 

bankową z Rejestru Zabezpieczeń Niepieniężnych 

W § 34 Szczegółowych zasad rozliczeń wprowadzono zmiany doprecyzowujące zasady 

wykreślania z Rejestru Zabezpieczeń Niepieniężnych umów poręczenia zabezpieczonych 

gwarancją bankową. Celem optymalizacji procesu ewentualnego spieniężania takich 

gwarancji, wprowadzono zmianę, zgodnie z którą IRGiT na 5 dni roboczych przed końcem 

okresu obowiązywania gwarancji, ma prawo do usunięcia zabezpieczenia z Rejestru 

Zabezpieczeń Niepieniężnych, o ile: 

1) przed upływem tego terminu IRGiT nie zgłosiła żądania wypłaty z gwarancji 

zabezpieczającej umowę poręczenia, oraz 

2) Członek Izby nie złożył nowej gwarancji bankowej na zasadach określonych w tym 

przepisie. 

 

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 

 


