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Warszawa, 7 sierpnia 2020 r.

Uczestnicy KDPW
Uczestnicy KDPW_CCP

dot.: zmian w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP w obszarze dostosowania
do wymogów rozporządzenia CSDR w zakresie dyscypliny rozrachunku

Szanowni Państwo,
nawiązując do pisma z dnia 11 marca 2020 r. zawierającego informacje o aktualizacji planów na 2020 r.
związanych ze zmianami w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP, przekazujemy poniżej
informacje dotyczące prac projektowych związanych z dostosowaniem systemowym do wymogów
rozporządzenia CSDR w zakresie dyscypliny rozrachunku.
Zgodnie z informacją przekazaną przez ESMA toczą się obecnie prace w zakresie dalszego przesunięcia
terminu wejścia w życie obowiązków wynikających z przepisów Rozporządzenia Komisji UE 2018/1229
opublikowanego dnia 13 września 2018 r. i zawierającego Standardy techniczne dotyczące obszaru
dyscypliny rozrachunku. Przypominamy, że po dokonanych w ostatnim okresie zmianach termin ten
został przesunięty z 13 września 2020 r. na 1 lutego 2021 r.
Zgodnie z uzyskaną informacją propozycja dalszego przesunięcia jest efektem wpływu pandemii
COVID-19. Planowany nowy termin wejścia w życie ww. regulacji to 1 lutego 2022 r.
Link do informacji na stronach ESMA:
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-preparing-new-rts-further-postponecsdr-settlement-discipline

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ulicy Książęcej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000081582, NIP 526-10-09-528,
wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego - 21.000.000 zł, T 22 537 93 43, F 22 627 31 11, E kdpw@kdpw.pl, www.kdpw.pl
KDPW_CCP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ul. Książęcej 4, lok. 6089A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000357452, NIP: 701-02-37-032, wysokość kapitału
zakładowego i kapitału wpłaconego - 190.000.000 zł, T 22 537 91 27, F 22 627 31 11, E ccp@kdpw.pl, www.kdpwccp.pl

Uwzględniając powyższe uprzejmie informujemy, że stosowne zmiany w systemach informatycznych
i regulacjach KDPW dotyczące obszaru kar pieniężnych za nieterminowy rozrachunek transakcji
oraz kwestii związanych z transakcjami buy-in, zostaną wdrożone w terminie wynikającym z regulacji
europejskich.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że w ramach optymalizacji procesów wdrożeniowych
rozważane jest wcześniejsze wdrożenie (w terminie obecnie obowiązującym) zmian w zakresie
funkcjonalności wspomagających procesy rozrachunkowe. W takim przypadku zmiany dostosowawcze
objęłyby następujące funkcjonaności:
1. zmiany w Tolerance level,
2. zmiany w Hold-relase,
3. zmiany w sposobie odwoływania zleceń rozrachunku,
4. zmiany w Rozrachunku w częściach,
5. uaktywnienie obsługi pola „Place of clearing” w instrukcji rozrachunku.
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu dostosowań zostały przekazane Państwu w materiałach
informacyjnych (pismo nr DO/ZW/568/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r.).
Dostępne również na stronie internetowej KDPW:
http://www.kdpw.pl/pl/uslugi/Rozwoj/CSDR/Strony/default.aspx
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