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Uchwała Nr 15/498/21 

Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. 

z dnia 11 maja 2021 r. 

 

§ 1 

 
Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 328 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt 14 Statutu KDPW_CCP S.A., Rada 
Nadzorcza KDPW_CCP S.A. postanawia, co następuje: 
  

§ 1 
W uchwale nr 1/10/11 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie 
Regulaminu funduszu rozliczeniowego (z późn. zm.) dokonuje się następujących zmian: 
 
1/ w § 4 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
„7. Wartość rynkową papierów wartościowych, o których mowa ust. 1 pkt 2 i 3, oraz środków 

pieniężnych w euro ustala się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie rozliczeń transakcji.”; 

 
2/ w § 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Zobowiązania i należności uczestnika z tytułu regulacji wpłat do funduszu rozliczeniowego 

podlegają kompensacji z jego zobowiązaniami i należnościami wynikającymi z tytułu regulacji wpłat do 

właściwych funduszy zabezpieczających, z tytułu depozytów zabezpieczających oraz z tytułu bieżących 

rozliczeń, o których mowa w § 46 pkt 3 i 3a Regulaminu rozliczeń transakcji.”; 

 
3/ w § 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Środki pieniężne wpływające do funduszu rozliczeniowego, w wyniku  działań podjętych zgodnie z 

przepisami Regulaminu rozliczeń transakcji, podlegają zaliczeniu do zasobu rezerwowego funduszu 

rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że w przypadku, jeżeli środki te są w innej walucie niż waluta polska, 

KDPW_CCP jest uprawniony do ich wymiany na walutę polską, według kursu rynkowego z dnia 

dokonania tej wymiany, przed zaliczeniem tych środków do tego zasobu.”. 

 
§ 2 

 
Uchwała wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego co najmniej 
dwa tygodnie po opublikowaniu przez Zarząd uchwały zatwierdzonej przez Komisję Nadzoru 
Finansowego. 
 
 
         Przewodniczący Rady Nadzorczej  
         
 
         dr Marek Dietl 
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