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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. 
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UCHWAŁA  

ZARZĄDU KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. 
Z DNIA 10 MARCA 2023 R.  

 
W SPRAWIE ZMIANY SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD DZIAŁANIA  

KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH  

 
Na podstawie § 2 ust.1, 3 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Zarząd 
Krajowego Depozytu postanawia, co następuje: 
 

§ 1 
 

W Szczegółowych Zasadach Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych uchwalonych 
uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu nr 655/17 z dnia 28 września 2017 r (z późn. zm.) dokonuje się 
następujących zmian: 
 
1/ w § 113a ust.1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Papiery wartościowe przeniesione z kont ewidencyjnych lub na konta ewidencyjne prowadzone dla 
uczestnika na skutek błędu, jak również papiery wartościowe przeniesione na konta ewidencyjne 
prowadzone dla uczestnika, jeżeli uczestnik ten nie otrzymał wcześniej dokumentów potwierdzających 
zasadność zapisania tych papierów wartościowych na prowadzonym przez niego rachunku papierów 
wartościowych lub rachunku zbiorczym w związku z wykonaniem operacji innej niż transakcja zawarta 
w systemie obrotu, zapisywane są w ewidencji uczestnika na kontach wyrównawczych, o których 
mowa w § 110 ust.1.”; 
 
2/ w § 115f ust.1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Regulacja płatności z tytułu zobowiązań i należności, o których mowa w § 115e, ustalonych za okres 
danego miesiąca kalendarzowego, następuje w 18-stym dniu PBD następującym po zakończeniu tego 
miesiąca.”.  

§ 2 

1. Z zastrzeżeniem ust.2, uchwała wchodzi w życie z dniem 3 kwietnia 2023 r. 
2. Zmiana postanowienia § 115f ust.1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych, o której mowa w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały, znajduje zastosowanie po raz pierwszy 
do regulacji płatności z tytułu zobowiązań i należności, o których mowa w tym postanowieniu, 
ustalonych za miesiąc marzec 2023 r.  
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