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Uchwała Nr  25/433/20 

Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. 

z dnia  15 maja  2020 r. 

 
Na podstawie art. 48 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 89) oraz § 15 ust. 2 pkt 13 Statutu KDPW_CCP S.A., Rada Nadzorcza 
KDPW_CCP S.A. postanawia, co następuje:  
 
 

§ 1 
 

W Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany), stanowiącym załącznik do uchwały Nr 9/9/10 
Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 listopada 2010 r. (z późn. zm.), dokonuje się  następujących 
zmian: 
 
1/ w załączniku nr 1 „Tabela Opłat” w pkt 4 „Opłaty za zarządzanie i administrowanie środkami 
wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu rozliczeniowego oraz właściwego funduszu zabezpieczającego, a 
także środkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających w ramach systemu zabezpieczania 
płynności rozliczania transakcji bądź w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczeń pożyczek 
negocjowanych” w części „Rodzaje i stawki opłat” ppkt 4.1. otrzymuje brzmienie: 
 

Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 

4.1. Opłata naliczana od wniesionych papierów wartościowych – wartość, jaka wynika z 
iloczynu 0,1 % i podstawy naliczenia opłaty w danym kwartale. 

 

 
 

 
 

 
 
2/ w załączniku nr 1 „Tabela Opłat” w pkt 4 „Opłaty za zarządzanie i administrowanie środkami 
wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu rozliczeniowego oraz właściwego funduszu zabezpieczającego, a 
także środkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających w ramach systemu zabezpieczania 
płynności rozliczania transakcji bądź w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczeń pożyczek 
negocjowanych” w części „Rodzaje i stawki opłat” ppkt 4.3. otrzymuje brzmienie: 
 

Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 

4.3. Opłata naliczana od wniesionych środków pieniężnych (z wyłączeniem 
środków pieniężnych w euro) – wartość, jaka wynika z iloczynu 0,2% i podstawy 
naliczenia opłaty w danym kwartale, nie więcej niż 35 % przychodu osiągniętego 
na rzecz uczestnika, ale w każdym przypadku nie mniej niż wartość, jaka wynika z 
iloczynu 0,1% i podstawy naliczenia opłaty w danym kwartale. 

 

 
 

 
 

 
 



 

2 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego III kwartału (1 lipca 2020 r.) 
następującego co najmniej dwa tygodnie po opublikowaniu przez Zarząd uchwały zatwierdzonej przez 
Komisję Nadzoru Finansowego. 
 

 

 

 

 
Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 
 

dr Marek Dietl 
 

 

 


