
 
 

Uchwała Nr 46/393/19 
Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. 

z dnia 12 sierpnia 2019 r. 
 
 
Na podstawie art. 48 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 2286, z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt 13 Statutu KDPW_CCP S.A., Rada 
Nadzorcza KDPW_CCP S.A. postanawia, co następuje:  
 
 

§ 1 
 

W uchwale Nr 44/346/18 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 21 grudnia 2018 r. (z późn. zm.) dokonuje 
się następujących zmian: 
 
1/ określone w § 1 pkt 25 brzmienie § 77a Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) zmienia 
się na następujące: 

 „§ 77a 
1. Rozwiązanie umowy o uczestnictwo może nastąpić: 
1/ na wniosek uczestnika z upływem dwóch tygodni od dnia jego złożenia, z zastrzeżeniem ust. 2-4, 
2/ za porozumieniem stron, 
3/ na podstawie jednostronnego oświadczenia złożonego przez KDPW_CCP w trybie natychmiastowego 
rozwiązania umowy, w razie wystąpienia przypadku naruszenia, 
4/ z zastrzeżeniem ust. 4, na podstawie oświadczenia uczestnika rozliczającego w trybie natychmiastowego 
rozwiązania umowy, w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących zdarzeń:  
a/ KDPW_CCP nie dokonał zgodnie z regulaminem płatności tytułem: 
- wykonania świadczenia rozliczeniowego, ustalonego w wyniku rozliczenia transakcji w systemie rozliczeń, 
o którym mowa w § 1 ust. 1, albo 
- wykonania świadczenia zastępczego w celu wygaśnięcia zobowiązania wynikającego z transakcji 
rozliczanej w systemie rozliczeń, o którym mowa w § 1 ust. 1, 
w okresie 45 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym KDPW_CCP stał się zobowiązany do wykonania 
tego świadczenia na rzecz uczestnika rozliczającego dotkniętego naruszeniem, wskazanego w, 
odpowiednio, § 60a ust. 2, § 61 ust. 1, § 65 ust. 1, przy czym zobowiązanie do wykonania tej płatności nie 
wygasło, nie zostało rozwiązane za zgodą uczestnika rozliczającego będącego wierzycielem z tego tytułu, 
nie został zmieniony termin wykonania tego zobowiązania za zgodą tego uczestnika, nie zostało ono 
umorzone ani nie uległo przedawnieniu,  
b/ w stosunku do KDPW_CCP została ogłoszona upadłość lub został oddalony wniosek o ogłoszenie 
upadłości ze względu na to, że majątek KDPW_CCP nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania 
lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów,  
c/ Zarząd lub likwidator KDPW_CCP złożył wniosek o ogłoszenie upadłości KDPW_CCP,  
d/ podmiot będący wierzycielem KDPW_CCP złożył wniosek o ogłoszenie upadłości KDPW_CCP,  
a jednocześnie została spełniona dodatkowo przynajmniej jedna z następujących przesłanek: wniosek ten 
nie został wycofany, oddalony, zwrócony albo odrzucony w terminie 60 dni kalendarzowych od daty jego 
złożenia z powodów innych, niż wskazane w art. 13 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 498 z późn. zm.),  
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e/ KDPW_CCP został postawiony w stan likwidacji, a jednocześnie – w przypadku, gdy rozwiązanie 
KDPW_CCP nie następuje na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego - w terminie 30 dni 
kalendarzowych od dnia otwarcia likwidacji nie została podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia 
KDPW_CCP zapobiegająca rozwiązaniu, o której mowa w art. 460 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – 
Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 505), 
f/ Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o cofnięciu zezwolenia udzielonego KDPW_CCP na 
świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP i upłynął termin na wniesienie środków zaskarżenia lub środki 
te zostały wyczerpane. 
2. Jeżeli na kontach rozliczeniowych prowadzonych dla uczestnika posiadającego status uczestnika 
rozliczającego są zarejestrowane pozycje, stany wynikające z kompensacji pozycji bądź uczestnik ten jest 
zobowiązany do wykonania świadczenia z tytułu uczestnictwa w systemie rozliczeń, rozwiązanie umowy o 
uczestnictwo w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, następuje pod warunkiem wyrejestrowania tych 
pozycji z systemu rozliczeń oraz wykonania wszystkich zobowiązań z tytułu uczestnictwa w tym systemie. 
3. Rozwiązanie umowy o uczestnictwo w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, następuje pod 
warunkiem, że przed upływem dwóch tygodni od złożenia wniosku przez uczestnika KDPW_CCP nie 
stwierdzi przypadku naruszenia w stosunku do któregokolwiek z uczestników posiadających status 
uczestnika rozliczającego. Jeżeli KDPW_CCP stwierdzi przypadek naruszenia w stosunku do którekolwiek z 
uczestników posiadających status uczestnika rozliczającego, rozwiązanie umowy o uczestnictwo na 
podstawie złożonego przez uczestnika wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, następuje po zakończeniu 
przez KDPW_CCP działań, o których mowa w § 59 i nast. oraz po wykonaniu przez tego uczestnika 
wszystkich obowiązków wynikających z uczestnictwa w systemie rozliczeń, w tym obowiązku wniesienia 
wymaganej wpłaty do funduszu rozliczeniowego lub właściwego funduszu zabezpieczającego.    
4. Uczestnik rozliczający, wobec którego KDPW_CCP stwierdził przypadek naruszenia i rozpoczął 
którekolwiek z działań określonych w § 77c ust. 1 przed wystąpieniem którejkolwiek z okoliczności 
uzasadniającej rozwiązanie umowy o uczestnictwo, o której mowa w ust. 1 pkt 4, nie jest uprawniony do 
rozwiązania umowy o uczestnictwo ze skutkiem natychmiastowym, chyba że zgodnie z otrzymanym 
wezwaniem, o którym mowa w § 77c ust. 3, wykonał wszystkie swoje zobowiązania wynikające z transakcji 
przyjętych do rozliczenia, których uczestnik ten jest stroną rozliczenia oraz wynikające z tytułu jego 
uczestnictwa w systemie zabezpieczania płynności rozliczania transakcji.”. 
 

 
§ 2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
          
 

Przewodniczący Rady Nadzorczej 
 
 
        dr Marek Dietl 
 


