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Uchwała Nr 50/533/21 

Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. 

z dnia 13 września 2021 r. 

 

 
Na podstawie art. 48 ust. 15 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 13 Statutu KDPW_CCP S.A., Rada 
Nadzorcza KDPW_CCP S.A. postanawia, co następuje:  
 
 

§ 1 
 

W załączniku nr 1 „Tabela Opłat” do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), 
stanowiącym załącznik do uchwały Nr 21/55/12 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 sierpnia 2012r. 
(z późn. zm.), dokonuje się zmian w pkt 5 „Opłaty za zarządzanie i administrowanie środkami wniesionymi 
z tytułu wpłat do funduszu zabezpieczającego OTC, a także środkami wniesionymi na poczet depozytów 
zabezpieczających” polegających na tym, że: 
 
1/ w części „Rodzaje i stawki opłat” ppkt 5.1. otrzymuje brzmienie: 
 

Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 

5.1. Opłata naliczana od wniesionych papierów wartościowych – wartość, jaka wynika z 
iloczynu 0,07% i podstawy naliczenia opłaty w danym kwartale. 

 

 
 

 
 

 
 
2/ w części „Rodzaje i stawki opłat” ppkt 5.2. otrzymuje brzmienie: 
 

Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 

5.2. Opłata naliczana od wniesionych środków pieniężnych (z wyłączeniem 
środków pieniężnych w euro) – 0,07 % wartości wniesionych przez uczestnika 
środków pieniężnych oraz 20% wartości przychodu osiągniętego na rzecz 
uczestnika. 

 
 

 
 

 
3/ opis w części „Zasady naliczania i pobierania opłat” otrzymuje brzmienie: 
 
 



 

2 
 

Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 

 Opłaty pobierane od uczestników wnoszących wpłaty do funduszu 
zabezpieczającego OTC bądź wnoszących depozyty zabezpieczające. 
 
Opłata, o której mowa w pkt 5.1. i 5.2., jest naliczana i pobierana kwartalnie.  
 
Opłata, o której mowa w pkt 5.1., jest naliczana i pobierana od średniej wartości 
wniesionych przez uczestnika środków niepieniężnych do systemu 
zabezpieczania płynności rozliczania transakcji w danym kwartale, według 
stanu z każdego dnia kalendarzowego w tym kwartale. 
 
Opłata, o której mowa w pkt 5.2, jest naliczana i pobierana: 
- od średniej wartości wniesionych przez uczestnika środków pieniężnych do 
systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji w danym kwartale, 
według stanu z każdego dnia kalendarzowego w tym kwartale, oraz 
- od wartości przychodu osiągniętego na rzecz uczestnika z tytułu zarządzania 
wniesionymi przez niego do systemu zabezpieczania płynności rozliczania 
transakcji środkami pieniężnymi w danym kwartale. 

 
W przypadku, jeżeli wartość środków niepieniężnych została ustalona w euro, 
przed ustaleniem wysokości opłaty wartość tej podstawy jest przeliczana na 
walutę polską według kursu rynkowego euro zgodnie z zasadami naliczania 
depozytów zabezpieczających określonymi w uchwale Zarządu KDPW_CCP, o 
której mowa w § 79 ust. 10 regulaminu. 
 

 
 

§ 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 


