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NR 524/2021                                                                                                                         
                                                                                       
                                                                                   UCHWAŁA 
                                   ZARZĄDU KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. 
                                                                 Z DNIA 2 KWIETNIA 2021 R. 
 

W SPRAWIE ZMIANY SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD DZIAŁANIA  

KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

 
Na podstawie § 2 ust. 1, 3 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, a także na 
podstawie § 2 ust. 2 uchwały Nr 76/893/20 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu z dnia 16 grudnia 
2020 r. podjętej w sprawie zmiany 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 § 27 ust.1 w pkt 9 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 10 w brzmieniu: 
„10/ wskazanie miejsca rozliczenia, w przypadku transakcji podlegających rozliczeniom.”; 
 

2/ w § 28: 

a/ w ust.1 pkt 2 skreśla się; 

 

b/ ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Z chwilą otrzymania zlecenia rozrachunku, o którym mowa w ust.1, Krajowy Depozyt staje się 

uprawniony do jego uzupełnienia w sposób wynikający, odpowiednio, z ust.1 pkt 1, 5 lub 6.”;   

 
3/ w § 29: 
a/ w ust.1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9/ wartości transakcji i kodu waluty, w której ma nastąpić rozrachunek, jeżeli rozrachunek ma 

obejmować świadczenie pieniężne, z zastrzeżeniem § 90 ust.1 Regulaminu,”; 

 

b/ ust.2 skreśla się; 
 
4/ § 30 otrzymuje brzmienie: 

„§ 30 

Oznaczenia typów zleceń (instrukcji) rozrachunku, systemów rozrachunku, trybu rozrachunków 

pieniężnych, a także inne oznaczenia stosowane w systemie depozytowym zawiera załącznik nr 3.”; 

 

5/ w § 33a ust.6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Z zastrzeżeniem § 102 ust.8 Regulaminu oraz ust.5, wzbogacenie zlecenia rozrachunku może 

nastąpić do momentu przeprowadzenia w systemie depozytowym wynikającego z niego 

rozrachunku.”; 
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6/ w § 34 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

 

„1. Z zastrzeżeniem § 102 ust. 8 Regulaminu, w celu odwołania zlecenia rozrachunku wprowadzonego 

do systemu depozytowego uczestnik bezpośredni wprowadza do systemu depozytowego instrukcję 

odwołującą, która powinna jednoznacznie wskazywać odwoływane zlecenie.”; 

 

7/ w § 38a ust.5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Do wzajemnego uwarunkowania przeprowadzenia rozrachunków, o którym mowa w ust.1, 

postanowienia § 38 ust.6, 8 i 9 stosuje się odpowiednio.”; 

 

8/ w § 49: 

a/ ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku, gdy zlecenie płatnicze obejmuje płatności dokonywane w ramach rozrachunku 

transakcji w częściach, wysokość płatności z tytułu poszczególnych części rozrachunku jest ustalana na 

zasadach określonych, odpowiednio, w § 102 ust. 3 pkt 2 albo w § 102 ust.4 pkt 2 Regulaminu.”; 

 

b/ ust.5 skreśla się; 

 

9/ w § 53 ust.2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Jeżeli dokonanie rozrachunku transakcji w systemie rozrachunków w czasie rzeczywistym nie może 
nastąpić we właściwym terminie w całości lub w części z powodu braku pokrycia na właściwym koncie 
ewidencyjnym, transakcja ta, w części dotąd nierozrachowanej, jest ponownie kierowana do rozrachunku 
w tym systemie każdorazowo po dokonaniu jakiegokolwiek zapisu na tym koncie oraz po zakończeniu 
poszczególnych sesji rozrachunkowych, aż do momentu dokonania rozrachunku tej transakcji w całości albo 
skutecznego odwołania z systemu depozytowego dotyczących jej zleceń lub zlecenia rozrachunku.”; 

 

10/ w § 54 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Jeżeli w terminach wynikających z postanowień poprzedzających, rozrachunek transakcji nie mógł 

zostać dokonany w całości lub w części wskutek braku pokrycia na właściwym koncie ewidencyjnym 

lub na rachunku pieniężnym uczestnika, Krajowy Depozyt określa transakcje, których rozrachunki 

ulegają zawieszeniu, oraz wskazuje zakres tego zawieszenia.”; 

 

11/ § 56 otrzymuje brzmienie: 

„§ 56 
Krajowy Depozyt określa transakcje, których rozrachunki podlegają zawieszeniu w całości lub w części 
z powodu braku pokrycia na rachunku pieniężnym uczestnika, z zastosowaniem zasad wskazanych w 
§ 101 Regulaminu, uzupełnionych o następujące zasady: 
1) rozrachunek transakcji o wcześniejszej zamierzonej dacie rozrachunku ma pierwszeństwo realizacji 

przed rozrachunkiem transakcji o późniejszej zamierzonej dacie rozrachunku; 

2) wartość transakcji, których rozrachunki podlegają zawieszeniu, powinna być możliwie najbliższa 

wartości kwoty brakującej do przeprowadzenia rozrachunku; 

3) określenie transakcji, których rozrachunki podlegają zawieszeniu, powinno być dokonane w sposób 

pozwalający uniknąć powstania braku pokrycia na kontach ewidencyjnych innych uczestników 

bezpośrednich lub na rachunkach pieniężnych innych uczestników, o ile jest to możliwe.”; 
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12/ § 57 otrzymuje brzmienie: 

„§ 57 

Wykaz transakcji, które mogą podlegać rozrachunkowi w częściach, zawiera załącznik nr 2.”; 

 

13/ w § 109: 

a/ ust.4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Po otrzymaniu informacji, o których mowa w ust.2, Krajowy Depozyt informuje o przymusowym 

wykupie akcji spółki publicznej pozostałych uczestników bezpośrednich prowadzących rachunki 

papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, na podstawie której uczestnicy bezpośredni dokonują 

blokady wszystkich zapisanych na tych rachunkach akcji tej spółki, do dnia wykupu. Jednocześnie 

blokada tych akcji jest dokonywana na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych 

prowadzonych w Krajowym Depozycie.”; 

 

b/ ust.5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Blokada akcji, o której mowa w ust.4, nie uniemożliwia dokonywania zapisów wynikających 

z rozrachunków transakcji przeprowadzanych na podstawie zleceń rozrachunku wprowadzonych do 

systemu depozytowego przed dniem ogłoszenia informacji o przymusowym wykupie. W takim 

przypadku uczestnik prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy właściwy 

dla nabywcy akcji dokonuje blokady tych akcji jednocześnie z ich zapisaniem na tym rachunku.”; 

 

c/ dodaje się ust.9 w brzmieniu: 

„9. W razie otrzymania od wykupującego żądania, o którym mowa w § 6 ust.2 rozporządzenia Ministra 

Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie nabywania akcji spółki 

publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz.U. z 2021 r. poz. 294), emitent, który zawarł z 

Krajowym Depozytem umowę o rejestrację akcji będących przedmiotem przymusowego wykupu w 

depozycie na warunkach określonych w § 69a Regulaminu, składa w Krajowym Depozycie aneks do 

listu księgowego tych akcji wskazujący ich liczbę objętą tym żądaniem, na podstawie którego Krajowy 

Depozyt dokonuje ich zarejestrowania na koncie podmiotowym, o którym mowa w ust.2 pkt 4. Aneks 

do listu księgowego tych akcji powinien zostać podpisany także przez uczestnika bezpośredniego 

pełniącego funkcję podmiotu pośredniczącego.”; 

 
14/ § 218 otrzymuje brzmienie: 

„§ 218 
1. Wycofanie akcji z depozytu dokonywane jest na wniosek złożony przez emitenta, w wyniku 
rozwiązania umowy zawartej w sprawie ich rejestracji w depozycie.  
2. Do wniosku, o którym mowa w ust.1, emitent załącza, odpowiednio: 
1/ odpis zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zaprzestanie stosowania do emitenta 
obowiązków określonych w ustawie o ofercie publicznej, dotyczących spółek publicznych – w 
przypadku emitenta, o którym mowa w art.27 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy 
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217), 
albo  
2/ odpis zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym 
lub w alternatywnym systemie obrotu, albo odpis decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie 
wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu – w przypadku 
emitenta, którego akcje były przedmiotem obrotu zorganizowanego, albo 
3/ odpis prawomocnego postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta albo o oddaleniu wniosku o 
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ogłoszenie jego upadłości ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na 
zaspokojenie kosztów postępowania – w przypadku emitenta będącego spółką publiczną w dniu 
wydania takiego postanowienia, albo 
4/ odpis uchwały walnego zgromadzenia o rejestracji akcji w rejestrze akcjonariuszy – w przypadku 
emitenta niebędącego spółką publiczną w dniu podjęcia takiej uchwały. 
3. W przypadkach, o których mowa w ust.2 pkt 2 i 4, rozwiązanie umowy o rejestrację akcji następuje 
z upływem 14 dni od dnia złożenia przez emitenta wniosku, o którym mowa w ust.1.  
4. Po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości 
emitenta będącego spółką publiczną albo o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości takiego 
emitenta ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie 
kosztów postępowania, wycofanie z depozytu akcji emitenta, o którym mowa w ust.1, może nastąpić 
pomimo niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust.1, na podstawie jednostronnego oświadczenia 
woli Krajowego Depozytu złożonego emitentowi. 
5. Krajowy Depozyt występuje do uczestników bezpośrednich prowadzących rachunki papierów 
wartościowych lub rachunki zbiorcze, a także do uczestników będących posiadaczami rachunków 
zbiorczych prowadzonych w Krajowym Depozycie, o przekazanie emitentowi w terminie 10 dni 
informacji dotyczących danych osób uprawnionych z tych akcji, stanów ich posiadania w tych akcjach, 
obciążeń ustanowionych na tych akcjach oraz danych osób, na rzecz których te obciążenia zostały 
ustanowione, według stanu na dzień ich wyrejestrowania z depozytu. W przypadkach szczególnie 
uzasadnionych Krajowy Depozyt, na wniosek emitenta, może wystąpić do uczestników bezpośrednich 
o przekazanie tych informacji w krótszym terminie, obejmującym jednak co najmniej 5 dni. 
6. Uczestnicy, dla których Krajowy Depozyt prowadzi rachunki zbiorcze, powinni w taki sposób ustalać 
swoje relacje z podmiotami, na rzecz których rejestrują poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcje 
zapisane na prowadzonym dla nich rachunku zbiorczym, aby zapewnić sobie możliwość wykonania 
zobowiązania, o którym mowa w ust.5. 
7. W zakresie, w jakim wycofywane z depozytu akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych 
prowadzonym przez Krajowy Depozyt, informacje, o których mowa w ust. 5, są przekazywane 
emitentowi, o którym mowa w ust.1, przez Krajowy Depozyt.”; 
 
15/ § 220 otrzymuje brzmienie: 

„§ 220 

W przypadku umorzenia akcji, emitent w terminie określonym w § 145 ust.3 Regulaminu zobowiązany 
jest złożyć w Krajowym Depozycie wniosek o wycofanie tych akcji z depozytu wraz z aneksem do listu 
księgowego tych akcji, aktualnym odpisem z rejestru przedsiębiorców potwierdzającym 
zarejestrowanie umorzenia akcji oraz odpisem dokumentu stanowiącego podstawę prawną 
umorzenia. Jeżeli podstawą prawną umorzenia akcji są odpowiednie postanowienia statutu emitenta, 
emitent wskazuje te postanowienia we wniosku o wycofanie umorzonych akcji z depozytu.”; 

 

16/ § 222 skreśla się; 

 

17/ w załączniku nr 2 „Harmonogram dnia księgowego oraz oznaczenia operacji” postanowienia §§ 2–
4 otrzymują brzmienie:  
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„§ 2 

 

Poszczególnym rodzajom operacji wymagającym potwierdzenia warunków rozrachunku, nadaje się następujące oznaczenia: 

 

 

 

Pozycja 

 

 

Rodzaj operacji 

 

 

Typ 

operacji 

 

 

Kod rynku 

 

 

Tryb 

obrotu 

 

Numer sesji 

rozrachunkowej 

właściwej dla 

danej operacji 

oraz określenie 

zakresu 

rozrachunku 

operacji 

(DvP/FoP) 

Godziny 

rozrachunków 

operacji danego 

rodzaju w 

systemie 

rozrachunków w 

czasie 

rzeczywistym 

(jeżeli są one 

prowadzone w 

tym systemie) 

oraz określenie 

zakresu 

rozrachunku 

operacji 

(DvP/FoP) 

Dopuszczalność 

dokonywania 

rozrachunku w 

częściach 

1. a) Transakcja zawarta poza systemem 
obrotu 
 

TRAD   DvP: 1-3 

FoP: 1-4 

 

 

DvP: 8.00-17.00 

FoP: 8.00 – 18.30 

 

 

Tak 
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b) Przymusowy wykup akcji spółki 
publicznej, o którym mowa w art. 82 
ust. 1 ustawy o ofercie publicznej 

 

c) Zgłoszenie papierów wartościowych 
do wyrejestrowania w związku z ich 
transferem międzysystemowym do 
innego CSD, w przypadku innym niż 
określony w poz.5, albo w związku z 
wytransferowaniem z systemu 
depozytowego bonów skarbowych 
rejestrowanych zgodnie z § 64 ust.2 
pkt 2 Regulaminu 

 

d) Zgłoszenie papierów wartościowych 
do rejestracji w związku z ich 
transferem międzysystemowym z 
innego CSD, w przypadku innym niż 
określony w poz.4, albo w związku z 
zarejestrowaniem bonów skarbowych 
zgodnie z § 64 ust.2 pkt 2 Regulaminu 

 

UWAGA: W przypadku operacji 
określonych w pkt c) i pkt d) konieczne 
jest wskazanie właściwego miejsca 
rozrachunku (place of settlement) 

 

 

DvP: 1-3 

 

 

 

 

 

FoP: 8.00 – 18.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP: 8.00 – 18.30 

 

 

Tak 

 

 

 

Nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie   
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2. Przeniesienie papierów wartościowych w 

związku z rozrachunkiem 

posttransakcyjnym związanym z 

transakcją zawartą w obrocie 

zorganizowanym 

TRAD KDPW/XPXX  DvP: 1-3 
FoP: 1-4 

DvP: 8.00-17.00 
FoP: 8.00-18.30 

 

Tak 

3. Transakcja zawarta w ramach przetargu 

sprzedaży obligacji skarbowych albo w 

ramach sprzedaży dodatkowej obligacji 

skarbowych organizowanej w związku z 

przetargiem ich sprzedaży, albo w ramach 

przetargu sprzedaży obligacji 

emitowanych przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego, zabezpieczonych 

poręczeniem lub gwarancją Skarbu 

Państwa, w przypadku, gdy stroną tej 

transakcji jest uczestnik przetargu nie 

będący uczestnikiem bezpośrednim      

TRAD PRIM/NBPX   DvP:10.00-15.45 
 

Nie 

4. Zgłoszenie papierów wartościowych do 

rejestracji w związku z ich transferem 

międzysystemowym w przypadku, gdy są 

one rejestrowane w innym CSD w postaci 

tzw. Depository Interests (DI) 

MKUP    FoP: 8.00-18.30 
 

Nie 

5. Zgłoszenie papierów wartościowych do 

wyrejestrowania w związku z ich 

transferem międzysystemowym w 

przypadku, gdy papiery te mają być 

MKDW    FoP: 8.00-18.30 Nie 
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rejestrowane w innym CSD w postaci tzw. 

Depository Interests (DI) 

6. Przeniesienie papierów wartościowych 
pomiędzy kontami prowadzonymi dla 
różnych uczestników lub dla tego samego 
uczestnika, lecz w ramach różnych 
rodzajów jego działalności, inne niż 
przeniesienia określone w pozostałych 
pozycjach, w tym zarejestrowanie 
papierów wartościowych na właściwym 
koncie, korygujące poprzedni błędny 
zapis. 

 

OWNE   FoP: 1-4 
 

FoP: 8.00-18.30 Tak 

7. Przemieszczenie instrumentów 
niebędących zdematerializowanymi 
papierami wartościowymi pomiędzy 
kontami pomocniczymi prowadzonymi 
dla różnych uczestników lub dla tego 
samego uczestnika, lecz w ramach 
różnych rodzajów jego działalności, które 
nie prowadzi do przeniesienia własności, 
albo ma na celu wyłącznie 
odzwierciedlenie skutków zdarzenia 
prawnego powodującego z mocy ustawy 
przeniesienie tych praw na inną osobę.   

OWNE  TECH FoP: 1-4 
 

FoP: 8.00-18.30 Tak 

8. Przeniesienie papierów wartościowych 

pomiędzy kontami prowadzonymi dla 

tego samego uczestnika w ramach 

jednego rodzaju działalności, inne niż 

OWNI   FoP: 1-4 
 

FoP: 8.00-18.30 Tak 
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przeniesienia określone w pozostałych 

pozycjach, w tym zarejestrowanie 

papierów wartościowych na właściwym 

koncie, korygujące poprzedni błędny 

zapis.  

9. Przemieszczenie instrumentów 

niebędących zdematerializowanymi 

papierami wartościowymi pomiędzy 

kontami pomocniczymi prowadzonymi 

dla tego samego uczestnika w ramach 

jednego rodzaju działalności, które nie 

prowadzi do przeniesienia własności, albo 

ma na celu wyłącznie odzwierciedlenie 

skutków zdarzenia prawnego 

powodującego z mocy ustawy 

przeniesienie tych praw na inną osobę.   

OWNI  TECH FoP: 1-4 
 

FoP: 8.00-18.30 Tak 

10. Przeniesienie papierów wartościowych, 

które nie prowadzi do przeniesienia ich 

własności 

PORT   FoP: 1-4 
 

FoP: 8.00-18.30 Tak 

11. Transakcja repo  REPU/ 

RVPO 

  DvP: 1-3 
 

DvP: 8.00-17.00 
 

Tak 

12. Transfer papierów wartościowych 

wynikający z bieżących rozrachunków dla 

transakcji repo 

COLO/ 

COLI 

 REPU FoP: 1-3 FoP: 8.00-17.00 Tak 

13. Transakcja sell/buy-back SBBK/ 

BSBK 

  DvP: 1-3 DvP: 8.00-17.00 Tak 
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14. Transakcja repo przeprowadzana w 

ramach usługi tri-party repo, w tym 

transfer pieniężny przeprowadzany w 

ramach tej usługi. 

TRPO/ 

TRVO 

  DvP: 1-3  Nie 

15. Transfer papierów wartościowych 

wynikający z bieżących rozrachunków w 

ramach usługi tri-party repo, w tym 

transfer pieniężny przeprowadzany w 

ramach tej usługi. 

COLO/ 

COLI 

 TRPO DvP: 1-3  Nie 

16 Przeniesienie papierów wartościowych w 

związku z umową pożyczki zawartą poza 

systemami pożyczek organizowanymi 

przez Krajowy Depozyt  

SECL/ 

SECB 

  DvP: 1-3 
FoP: 1-4 

DvP: 8.00-17.00 
FoP: 8.00-18.30 

Tak 

17. Rejestracja papierów wartościowych na 
kontach uczestników realizowana w 
trybie § 73 ust.1 Regulaminu 
 

TRAD PRIM  DvP: 1-3 
FoP: 1-4 

 Nie 

18. Wyrejestrowanie papierów 

wartościowych z kont uczestników, 

realizowane w trybie § 73 ust.1 

Regulaminu 

REDI   DvP: 1-3 
FoP: 1-4 

 Nie 

19. Wykonanie uprawnień wynikających z 
obligacji zamiennych, obligacji z prawem 
pierwszeństwa albo warrantów 
subskrypcyjnych, realizowane w trybie § 
73 ust.1 Regulaminu  
 

REDI  EXWA DvP: 1-3 
FoP: 1-4 

 Nie 
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20. Przeniesienie papierów wartościowych 
w związku z:  
a) przewłaszczeniem na rzecz KDPW_CCP 
papierów wartościowych wniesionych na 
poczet depozytów zabezpieczających, 
albo ich zwrotem, 
b) wniesieniem papierów wartościowych 
na poczet wpłaty do funduszu 
rozliczeniowego, albo ich zwrotem 

COLO/ 

COLI 

 CCPT FoP: 1-3 FoP: 8.00-18.15 Tak 

21. Przeniesienie papierów wartościowych 

będących przedmiotem zabezpieczenia 

finansowego oraz ustanowienie lub 

zniesienie na nich blokady na rzecz 

innego uczestnika 

COLO/ 

COLI 

 BILA FoP: 1-4 FoP: 8.00-18.30 Nie 

22. Przeniesienie papierów wartościowych 

będących przedmiotem zabezpieczenia 

finansowego i zwolnienie ich blokady, 

dokonywane w celu uzyskania z nich 

zaspokojenia przez biorcę zabezpieczenia 

COLO/ 

COLI 

 BIEX FoP: 1-4 FoP: 8.00-18.30 Nie 

23. Transfer papierów wartościowych  

przekazanych na poczet właściwych 

depozytów zabezpieczających 

realizowany na zlecenie uczestnika 

COLO/ 

COLI 

 MARG FoP: 1-3 FoP: 8.00-18.30 Tak 
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§ 3 

 

Poszczególnym rodzajom operacji wymagającym potwierdzenia warunków rozrachunku przez BondSpot S.A. oraz przez obie strony rozrachunku nadaje się 

następujące oznaczenia: 

 

Pozycja Rodzaj operacji Typ 

operacji 

Kod rynku Tryb 

obrotu 

Numer sesji 

rozrachunkowej 

właściwej dla 

danego rodzaju 

operacji oraz 

określenie 

zakresu 

rozrachunku 

operacji 

(DvP/FoP) 

Godziny 

rozrachunków 

operacji danego 

rodzaju w 

systemie 

rozrachunków w 

czasie 

rzeczywistym 

(jeżeli są one 

prowadzone w 

tym systemie) 

oraz określenie 

zakresu 

rozrachunku 

operacji 

(DvP/FoP) 

Dopuszczalność 

dokonywania 

rozrachunku w 

częściach 

24. 

(skreślona) 

       



 

13/ 22 

Akcept. JM 

25. Transakcja repo zawarta w obrocie 

na rynku elektronicznym 

organizowanym przez BondSpot SA 

REPU/ 

RVPO 

 

EXCH/TBSP  DvP: 1-3  Tak 

26. Transakcja sell/buy-back zawarta w 

obrocie na rynku elektronicznym 

organizowanym przez BondSpot SA 

SBBK/ 

BSBK 

 

EXCH/TBSP  DvP: 1-3  Tak 

27. Transakcja repo przeprowadzana w 

ramach usługi tri-party repo dla 

transakcji zawieranych w obrocie na 

rynku elektronicznym prowadzonym 

przez BondSpot S.A. 

TRPO/ 

TRVO 

 

EXCH/TBSP  DvP: 1-3   Nie 

28. Transfer papierów wartościowych 

wynikający z bieżących 

rozrachunków w ramach usługi  tri-

party repo dla transakcji 

zawieranych w obrocie na rynku 

elektronicznym prowadzonym przez 

BondSpot S.A., w tym transfer 

pieniężny przeprowadzany w ramach 

tej usługi. 

COLO/ 

COLI 

EXCH/TBSP TRPO DvP: 1-3  Nie 
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§ 4 

 

Poszczególnym rodzajom operacji nie wymagającym potwierdzenia warunków rozrachunku nadaje się następujące oznaczenia: 

 

Pozycja Rodzaj operacji Typ 

operacji 

Kod rynku Tryb 

obrotu 

Numer sesji 

rozrachunkowej 

właściwej dla 

danego rodzaju 

operacji oraz 

określenie 

zakresu 

rozrachunku 

operacji 

(DvP/FoP) 

Godziny 

rozrachunków 

operacji danego 

rodzaju w 

systemie 

rozrachunków w 

czasie 

rzeczywistym 

(jeżeli są one 

prowadzone w 

tym systemie) 

oraz określenie 

zakresu 

rozrachunku 

operacji 

(DvP/FoP) 

Dopuszczalność 

dokonywania 

rozrachunku w 

częściach 

29. Transakcja zawarta na rynku 

regulowanym prowadzonym przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A., zabezpieczona 

funduszem rozliczeniowym 

TRAD EXCH/XWAR  DvP: 1-3  Tak 
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30. Transakcja pakietowa lub transakcja 

nabycia znacznego pakietu akcji 

zawarta na rynku regulowanym 

prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A.  

TRAD EXCH/XWAR TRPK DvP: 1-3  Tak 

31. Transakcja zawarta w obrocie 

wtórnym przy wykorzystaniu systemu 

informatycznego Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. 

TRAD SECM/WIPO 

lub  

SECM/XOFF 

lub  

SECM/XXXX 

 DvP: 1-3  Tak 

32. Transakcja odkupu lub odsprzedaży 

papierów wartościowych zawarta na 

rynku regulowanym prowadzonym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. w celu 

prawidłowego wykonania zobowiązań 

wynikających z rozliczenia innych 

transakcji  

TRAD EXCH/XWAR BISO DvP: 1-3  Tak 

33. Transakcja zawarta w obrocie 

pierwotnym przy wykorzystaniu 

systemu informatycznego Giełdy 

Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. 

TRAD PRIM/WIPO  

lub  

PRIM/XOFF 

lub  

PRIM/XXXX 

 DvP: 1-3  Tak 

34. Transakcja zawarta w alternatywnym 

systemie obrotu organizowanym przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w 

TRAD EXCH/XNCO  DvP: 1-3  Tak 
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Warszawie S.A., zabezpieczona 

funduszem rozliczeniowym 

35. Transakcja pakietowa lub transakcja 

nabycia znacznego pakietu akcji 

zawarta w alternatywnym systemie 

obrotu organizowanym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A.  

TRAD EXCH/XNCO TRPK DvP: 1-3  Tak 

36. Transakcja odkupu lub odsprzedaży 

papierów wartościowych zawarta w 

alternatywnym systemie obrotu 

organizowanym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. w 

celu prawidłowego wykonania 

zobowiązań wynikających z rozliczenia 

innych transakcji,  

TRAD EXCH/XNCO BISO DvP: 1-3  Tak 

37. Transakcja zawarta na rynku 

regulowanym prowadzonym przez 

BondSpot S.A., zabezpieczona 

funduszem rozliczeniowym 

TRAD EXCH/RPWC    DvP: 1-3  Tak 

38. Transakcja pakietowa zawarta na 

rynku regulowanym prowadzonym 

przez BondSpot S.A. 

TRAD EXCH/RPWC  TRPK DvP: 1-3  Tak 
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39. Transakcja zawarta w alternatywnym 

systemie obrotu organizowanym przez 

BondSpot S.A., zabezpieczona 

funduszem rozliczeniowym  

TRAD EXCH/BOSP  DvP: 1-3  Tak 

40. Transakcja pakietowa zawarta w 

alternatywnym systemie obrotu 

organizowanym przez BondSpot S.A. 

TRAD EXCH/BOSP TRPK DvP: 1-3  Tak 

41. a) Transakcja zawarta w ramach 

przetargu odkupu obligacji 

skarbowych albo przetargu odkupu 

obligacji emitowanych przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego, 

zabezpieczonych poręczeniem lub 

gwarancją Skarbu Państwa. 

b) Transakcja zawarta w ramach 

przetargu zamiany obligacji 

skarbowych albo przetargu 

zamiany obligacji emitowanych 

przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego, zabezpieczonych 

poręczeniem lub gwarancją Skarbu 

Państwa (odkup). 

TRAD SECM/NBPX  DvP: 1-2 

 

 

 

 

 

 

FoP: 1-4 

 Nie 

 

 

 

 

 

 

Nie 

42. Transakcja bezwarunkowa zawarta 

przez Narodowy Bank Polski w ramach 

operacji otwartego rynku. 

TRAD SECM/NBPX TRPP DvP: 1  Tak 
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43. a) Transakcja zawarta w ramach 

przetargu zamiany obligacji 

skarbowych albo przetargu 

zamiany obligacji emitowanych 

przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego, zabezpieczonych 

poręczeniem lub gwarancją 

Skarbu Państwa (sprzedaż). 

b) Transakcja zawarta w ramach 

przetargu sprzedaży obligacji 

skarbowych albo w ramach 

sprzedaży dodatkowej obligacji 

skarbowych organizowanej w 

związku z przetargiem ich 

sprzedaży, albo w ramach 

przetargu sprzedaży obligacji 

emitowanych przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego, 

zabezpieczonych poręczeniem lub 

gwarancją Skarbu Państwa 

TRAD PRIM/NBPX  FoP: 1-4  

 

 

 

 

 

 

 

DvP: 10.00-15.45 

Nie 

 

 

 

 

 

 

 

Nie 

43a. Transakcja zawarta w obrocie 

wtórnym na prowadzonym przez 

BondSpot S.A. elektronicznym rynku 

skarbowych papierów wartościowych, 

TRAD EXCH/TBSP  DvP: 1-3  Tak 
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zabezpieczona funduszem 

rozliczeniowym. 

43b. Transakcja zawarta w obrocie 

wtórnym na prowadzonym przez 

BondSpot S.A. elektronicznym rynku 

skarbowych papierów wartościowych, 

której warunki strony uzgodniły poza 

tym rynkiem. 

TRAD EXCH/TBSP TRPK DvP: 1-3  Tak 

44. Transakcja repo, której rozrachunek 

następuje na podstawie zlecenia 

rozrachunku dostarczonego przez 

KDPW_CCP 

REPU/ 

RVPO 

 

OTCO/CCPX  DvP: 1-3  Tak 

45. Transakcja sell/buy-back, której 

rozrachunek następuje na podstawie 

zlecenia rozrachunku dostarczonego 

przez KDPW_CCP 

SBBK/ 

BSBK 

 

OTCO/CCPX  DvP: 1-3  Tak 

46. Transakcja przeprowadzana w ramach 

transakcji repo zawartej pomiędzy 

Narodowym Bankiem Polskim a 

bankiem. 

 

REPU/ 

RVPO 

 

OTCO/NBPX  DVP: 1 Otwarcie:  
8.00-17.00 
Zamknięcie:  
8.00-11.00 
 

Tak 

47. Transfer papierów wartościowych 

wynikający z bieżących rozrachunków 

COLO/COLI OTCO/NBPX REPU  FoP: 8.00-15.30 Tak 
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dla transakcji repo zawartej pomiędzy 

Narodowym Bankiem Polskim a 

bankiem 

48. Udzielenie i zwrot automatycznej 

pożyczki papierów wartościowych 

SECL/ 

SECB 

 

 AUTO Udzielenie: 

FoP: 3  

Zwrot : 

FoP: 1-3 

 Nie 

49. Rozrachunek związany z udzieleniem 

lub zwrotem pożyczki zawartej w 

ramach systemu pożyczek 

negocjowanych  

SECL/ 

SECB 

 

 PNEG DVP: 1-3  Nie 

50. Substytucja pożyczkodawcy    SECL   SUBS FoP: 1-3  Nie 

51. Przekazanie zabezpieczenia pożyczki 

papierów wartościowych 

pożyczkodawcy  

COLI  AUTO FoP: 1-3  Nie 

52. a) Przeniesienie papierów 

wartościowych na konto 

Narodowego Banku Polskiego 

tytułem zabezpieczenia kredytu 

technicznego  

b) Przeniesienie papierów 

wartościowych na konto 

uczestnika bezpośredniego z konta 

Narodowego Banku Polskiego w 

CNCB   Wniesienie:  
FoP: 1-3 
Zwrot:  
FoP: 1-4 

Wniesienie:  
FoP: 8.00-17.15 
Zwrot:  
FoP: 8.00-18.30 

Tak 
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związku ze spłatą kredytu 

technicznego 

53. Dostawa instrumentu bazowego w 

związku z wykonaniem instrumentów 

pochodnych. 

OWNE SECM/CCPX  FoP: 1-3  Nie 

54. Instrukcja rozrachunku powstała w 

wyniku obsługi zdarzenia 

korporacyjnego lub operacji na 

papierach wartościowych 

CORP   FoP: R, 1-4 FoP: 8.00-18.30 Nie 

55. Zarejestrowanie papierów 

wartościowych w depozycie, w tym 

rejestracja papierów wartościowych 

na koncie pośrednika technicznego 

PLAC   FoP: 1-4 FoP: 8.00-18.30 Nie 

56. Wycofanie papierów wartościowych z 

depozytu, w tym wyrejestrowanie 

papierów wartościowych z konta 

pośrednika technicznego 

REDI  CLOS FoP: R, 1-4, W FoP: 8.00-18.30 Nie 

57. Zmiana statusu aktywów  INTP   FoP: 1-4 FoP: 8.00–18.30 Nie”; 

 



 

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. 

 

 

 

 

18/ w załączniku nr 3 „Objaśnienia do oznaczeń stosowanych w systemie depozytowym” pkt 2 „Tryby 
zestawienia zlecenia (instrukcji) rozrachunku” uchyla się. 

 

 

§ 2 

Zmiany Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych określone w § 1 pkt 4-6 uchwały 
Nr 76/893/20 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu z dnia 16 grudnia 2020 r. wchodzą w życie z dniem 
19 kwietnia 2021 r. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 2021 r. 
 
 
 
Sławomir Panasiuk      Michał Stępniewski 
Wiceprezes Zarządu      Wiceprezes Zarządu 
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