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Uchwała Nr 6/414/20 

Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. 

z dnia 4 marca 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 2 „Opłaty z tytułu rozliczenia transakcji” ppkt 2.1. i 2.1.1. 
otrzymują brzmienie: 
 
 
 

Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 

2.1. Opłata z tytułu rozliczenia transakcji (z wyłączeniem transakcji, o których mowa w pkt 
2.2.)  – 0,0035% wartości transakcji, lecz nie mniej niż 0,2 zł i nie więcej niż 2,0 zł za 
rozliczenie jednej transakcji 

jednakże: 
2.1.1. opłata pobierana od uczestnika, który na podstawie umowy zawartej z 
podmiotem prowadzącym rynek regulowany albo alternatywny system obrotu 
wykonuje zadania polegające na nabywaniu lub zbywaniu określonych papierów 
wartościowych na własny rachunek w celach związanych z podtrzymywaniem 
płynności lub organizacją obrotu na tym rynku, albo od uczestnika 
reprezentującego w rozliczeniach transakcji dokonywanych przez KDPW_CCP 
osobę, która wykonuje takie zadania, za rozliczenie jednej transakcji zawartej w 
ramach wykonywania tych zadań – 0,00053 % wartości transakcji, lecz nie mniej 
niż 0,03 zł i nie więcej niż 0,38 zł. 

 
 

 
 

 
 
2/ w załączniku nr 1 „Tabela Opłat” w pkt 2 „Opłaty z tytułu rozliczenia transakcji” dodaje się ppkt 2.2. i 
2.2.1. w brzmieniu: 
 
 



 

2 
 

Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 

2.2. Opłata z tytułu rozliczenia transakcji zawieranych w alternatywnym 
systemie obrotu, których przedmiotem są obligacje skarbowe  – 0,0035% 
wartości transakcji, jednakże: 

2.2.1. opłata pobierana od uczestnika, który na podstawie umowy 
zawartej z podmiotem prowadzącym alternatywny system obrotu 
wykonuje zadania polegające na nabywaniu lub zbywaniu obligacji 
skarbowych na własny rachunek w celach związanych z 
podtrzymywaniem płynności lub organizacją obrotu na tym rynku, 
albo od uczestnika reprezentującego w rozliczeniach transakcji 
dokonywanych przez KDPW_CCP osobę, która wykonuje takie 
zadania, za rozliczenie jednej transakcji zawartej w ramach 
wykonywania tych zadań – 0,00053 % wartości transakcji, o ile została 
ona oznaczona, jako podlegająca obniżce, zgodnie z porozumieniem 
zawartym przez KDPW_CCP z podmiotem prowadzącym alternatywny 
system obrotu. 

 
Opłata, o której mowa w pkt 2.2.1, jest pobierana w obniżonej 
wysokości pod dodatkowym warunkiem, że: 
1/ KDPW_CCP zawrze z podmiotem prowadzącym 
alternatywny system obrotu porozumienie, zgodnie z którym 
transakcje zawierane w ramach wykonywanych zadań 
polegających na nabywaniu lub zbywaniu obligacji skarbowych 
na własny rachunek w celach związanych z podtrzymywaniem 
płynności lub organizacją obrotu na tym rynku, będą 
odpowiednio oznaczone jako podlegające tej obniżce, oraz 
2/ wskazania przez uczestnika transakcji podlegających 
obniżce w informacji przekazywanej do KDPW_CCP, o której 
mowa w zdaniu poprzedzającym.  
 

 
 

 
§ 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 

 


