
 

 

  

 

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A., 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 (wejście D), NIP: 525-244-16-34, REGON:141660448 

KRS 0000321809, Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy dla Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 44.805.000 PLN 

1 

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”) 

uwzględniające: 

1) dostosowanie zapisów dotyczących akceptowanych przez IRGiT zabezpieczeń niepieniężnych w 

związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w 

zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, 

2) wprowadzenie możliwości wnoszenia jako zabezpieczenia niepieniężnego gwarancji bankowych 

charakteryzujących się dłuższym niż dotychczas akceptowanym terminem realizacji wypłaty.  

 

Wprowadzane zmiany wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2020 r. 

 

 

Szczegółowy opis zmian 
 

1. Dostosowanie zapisów dotyczących akceptowanych przez IRGiT zabezpieczeń niepieniężnych w 

związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w 

zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

 

Mając na uwadze wejście w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w 

zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („Ustawa”), 

która przewiduje istotne odstępstwa od stosowanego przez IRGiT modelu zarządzania ryzykiem 

w zakresie akceptowalnych zabezpieczeń, IRGiT dostosowała zapisy Szczegółowych zasad 

rozliczeń (w szczególności § 34 oraz § 34a) poprzez rozszerzenie katalogu przyjmowanych 

zabezpieczeń niepieniężnych o: 

1) oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się pod egzekucję w trybie art. 777 § 1 

pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1360, z późn. zm.), które zgodnie z Ustawą mogą być wnoszone jedynie przez podmioty 

posiadające odpowiednią ocenę kredytową, 

2) poręczenia podmiotów dominujących w ramach grup kapitałowych, posiadających 

odpowiednią ocenę kredytową wystawioną przez uznane agencje ratingowe, które powinny 

zostać dodatkowo zabezpieczone akceptowalną przez IRGiT gwarancją bankową bądź 

oświadczeniem o którym mowa w pkt 1) powyżej. 

Jednocześnie, w celu pełnej implementacji zapisów Ustawy zmodyfikowane zostały zapisy w § 35 

oraz § 36 Szczegółowych zasad rozliczeń dotyczące Limitów koncentracji zabezpieczeń 

niepieniężnych, które przewidują: 
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a) wprowadzenie limitu zabezpieczeń wnoszonych w formie, o której mowa w pkt 1) oraz 2) 

powyżej na poziomie 50% poziomu wymaganych depozytów zabezpieczających, 

b) zniesienie limitów koncentracji dla zabezpieczeń niepieniężnych wnoszonych w formie Praw 

Majątkowych ze Świadectw Pochodzenia oraz uprawnień do emisji CO2 dla podmiotów 

posiadających odpowiednią ocenę kredytową wystawioną przez uznane agencje ratingowe 

(bądź dla podmiotów z grup kapitałowych posiadających taką ocenę). 

Wprowadzane zmiany mają charakter czasowy. IRGiT zgodnie z Ustawą będzie akceptować 

wskazane powyżej zabezpieczenia niepieniężne jedynie do dnia 30 września 2020 r. Członkowie 

Izby decydując się na wniesienie zabezpieczeń tego rodzaju powinni mieć świadomość konieczności 

ich uzupełnienia w innej akceptowalnej przez IRGiT formie, celem pokrycia wymaganej po tym 

terminie wartości depozytów zabezpieczających. 

 

2. Wprowadzenie możliwości wnoszenia jako zabezpieczenie niepieniężne gwarancji bankowych 

charakteryzujących się dłuższym niż dotychczas akceptowanym maksymalnym terminem 

realizacji wypłaty 

 

Nowe rozwiązania przewidują możliwość wnoszenia gwarancji bankowych, z których wypłata 

będzie mogła być realizowana w dłuższym niż dotychczas akceptowanym terminie, jednak nie 

później niż maksymalnie w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia żądania wypłaty przez IRGiT do banku 

wystawcy. 

W związku z powyższym, IRGiT będzie rozróżniać wnoszone gwarancje ze względu na tzw. „klasy 

płynności”, zgodnie z kryterium terminu ich realizacji: 

a) pierwszą klasę płynności stanowić będą dotychczas akceptowane gwarancje bankowe, o 

maksymalnym jednodniowym terminie realizacji, 

b) drugą klasę płynności stanowić będą natomiast gwarancje bankowe, o trzydniowym 

terminie realizacji. 

 

W związku z powyższym, zmianie uległy § 32 ust. 1 lit. e) oraz § 32 ust. 3 Szczegółowych zasad 

rozliczeń. Jednocześnie, zgodnie z § 35 ust. 3 Szczegółowych zasad rozliczeń gwarancje bankowe 

przypisane do drugiej klasy płynności mogą być wnoszone jedynie na pokrycie wymaganej wartości 

depozytu zabezpieczającego, do maksymalnego poziomu 70%. 

 

W ramach wprowadzanych zmian na stronie internetowej IRGiT opublikowane zostaną nowe wzory 

gwarancji bankowych odpowiadające standardom drugiej klasy płynności. 

 

Wdrażana zmiana jest kolejnym elementem zwiększania efektywności i atrakcyjności stosowanego 

przez IRGiT modelu zabezpieczeń. 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt. 

Dział Zarządzania Ryzykiem 22 341 98 20 

Dział Rozliczeń i Rozrachunku 22 341 99 80 

Biuro IRGiT 22 341 99 01 

 

https://www.irgit.pl/rynek-towarowy/zarzadzanie-ryzykiem/zabezpieczenie-niepieniezne

