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Notatka za spotkania KDPW i NBP z uczestnikami T2S NUG_PL
Data spotkania: 22.05.2018 r.
Uczestnicy:





NBP
KDPW
Reprezentanci uczestników KDPW zgłoszeni do grupy T2S NUG_PL
Reprezentanci MF, KNF, GPW, BondSpot

Przebieg spotkania:




Przedstawiono następujące prezentacje:
1. Agenda i cel spotkania grupy T2S NUG_PL: Sławomir Panasiuk, Wiceprezes KDPW;
2. Aspekty funkcjonalne i techniczne wejścia KDPW na platformę T2S: Marcin Zawistowski,
Główny specjalista, Dział Rozwoju Systemów Informatycznych, KDPW;
3. Wejście na platformę T2S – perspektywa banku centralnego: Adam Tochmański,
Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego, NBP;
4. Uwarunkowania biznesowe wejścia KDPW na platformę T2S: Sławomir Pycko
Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Biznesu, KDPW
Podjęto dyskusję z uczestnikami grupy T2S NUG_PL

Cel spotkania:
Zapoznanie uczestników grupy T2S NUG_PL z funkcjonalnymi i biznesowymi aspektami wejścia na
platformę T2S z perspektywy KDPW oraz NBP, w celu umożliwienia im dokonania oceny zasadności
wejścia na platformę T2S z perspektywy uczestnika grupy T2S NUG_PL.

Ustalenia ze spotkania:
1.

2.

3.

KDPW rozważa obecnie możliwość wejścia na platformę TARGET2‐Securities (T2S)
z rozrachunkiem w walutach PLN i EUR. Zakładany jest outsourcing systemu rozrachunku
KDPW na platformę T2S i utrzymywanie jednego kanału komunikacji ISO20022 (standard
T2S) z uczestnikami KDPW. KDPW nie widzi zasadności wejścia na platformę T2S tylko z
rozrachunkiem w walucie EUR.
NBP rozpatruje 3 możliwe opcje związane z migracją KDPW na platformę T2S: opcja 0 ‐
brak wejścia na platformę T2S, opcja I – wejście na platformę T2S wyłącznie z walutą EUR,
Opcja III, wejście na T2S z rozrachunkiem z PLN i EUR. Opcja I i III są alternatywami do
obecnego stanu pozostawania poza T2S (opcja 0).
a. NBP jest już obecnie dostosowany do rozrachunku w EUR. Ewentualna migracja
KDPW oznaczałaby dla NBP większy zakres biznesowy operacji na platformie T2S.
Wejście KDPW na T2S z walutą EUR wiązałoby się z przeprowadzeniem przez NBP
odpowiednich testów z uczestnikami.
b. Opcja III dla NBP jest bardzo wymagająca, oznacza wprowadzenie waluty PLN na
platformę T2S (połączenie polskiego systemu RTGS z platformą T2S m.in. w celu
umożliwienia przelewów płynności między polskim systemem RTGS a platformą T2S).
Realizacja tego scenariusza oraz określenie możliwego dla jego realizacji terminu
zależy w pełni od decyzji banku centralnego.
Realnym najwcześniejszym terminem dla wejścia KDPW i NBP na platformę T2S z walutą
PLN i EUR jest rok 2023 r. (ze względu na wcześniejszą konsolidację systemów T2 z T2S,
TIPS, konieczność stabilizacji systemów Eurosystemu oraz konieczne dostosowania po
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4.

5.

stronie NBP, KDPW i uczestników rynku). Wstępnie szacowany czas na realizację projektu
to ok. 3 lata. Decyzję nt. zasadności wprowadzenia PLN na platformę T2S, NBP może
podjąć tylko po szczegółowej analizie tego zagadnienia, biorąc pod uwagę opinię szeroko
rozumianego środowiska bankowego.
System kdpw_stream oraz systemy uczestników będą do 2020 r. dostosowywane do tzw.
dyscypliny rozrachunku, wynikającej z rozporządzenia CSDR. Planowane rozwiązania będą
realizowane na takich samych lub zbliżonych warunkach, jak w systemie T2S.
KDPW nie przewiduje finansowania projektu dostosowawczego do T2S poprzez
podnoszenie swoich opłat dla uczestników. Po wejściu KDPW na platformę T2S opłaty
będą uzależnione od stawek pobieranych przez EBC. Obecnie trwają dyskusje na temat
zmian opłat T2S.

Dalsze kroki:
1.

2.

3.

4.

KDPW przygotuje i skieruje do uczestników T2S NUG_PL ankietę w celu dokonania oceny
potencjalnego wejścia KDPW na platformę T2S z perspektywy uczestnika, przy założeniu
potencjalnego wejścia na platformę T2S nie wcześniejszej niż w 2023 r.
Zaplanowano drugie spotkanie z uczestnikami T2S NUG_PL na dzień 19 czerwca 2018 r.
Na spotkaniu przedstawione zostaną wyniki badania ankietowego oraz zostanie podjęta
próba dokonania wstępnej oceny zasadności wejścia KDPW na platformę T2S z walutami
PLN i EUR.
KDPW, uwzględniając opinie rynku (przekazane w ankiecie oraz w dyskusjach z KDPW)
oraz analizę korzyści i kosztów, przedstawi materiał z rekomendacjami nt. ewentualnego
swojego uczestnictwa w T2S na posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego planowane w
dniu 29.10.2018 r.
NBP, w sytuacji uzyskania pozytywnej rekomendacji dla realizacji projektu wejścia na T2S
ze strony KDPW, popartej opiniami uczestników rynku, przystąpi do analizy projektu od
strony pieniężnej i wyda własną ocenę, nie wcześniej jednak niż w 2019 r.
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