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Uchwała Nr 31/973/22 

Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 

z dnia 14 września 2022 r. 

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz 
§ 20 ust.2 pkt 6 Statutu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Rada Nadzorcza Krajowego 
Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanawia, co następuje: 

 

 

§ 1 
 

W Regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych uchwalonym uchwałą Rady Nadzorczej 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 42/679/17 z dnia 26 września 2017 r. (z późn. 
zm.) dokonuje się następujących zmian: 
 
1/ w § 4 pkt 18 lit. b otrzymuje brzmienie: 
„b) w przypadku i w zakresie określonych w § 82 ust.7 – rachunek bankowy służący realizacji płatności, 
o których mowa w lit. a, prowadzony w systemie TARGET;”; 
 
2/ w § 27 ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
„8) oświadczenie wskazujące numer albo numery rachunków bankowych prowadzonych w banku 
rozliczeniowym, a w przypadku i w zakresie określonych w § 82 ust. 7 – prowadzonych w systemie 
TARGET, poprzez które mają być realizowane płatności wynikające z rozrachunków transakcji 
przeprowadzanych przez Krajowy Depozyt lub dokonywane w ramach obsługi realizacji zobowiązań 
emitentów wynikających z papierów wartościowych zarejestrowanych w depozycie,”; 
 
3/ w § 36 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
„7. Uczestnik bezpośredni, który wskazał co najmniej dwa, prowadzone w tej samej walucie w banku 
rozliczeniowym albo – w przypadku, o którym mowa w § 82 ust. 7 – w ramach systemu TARGET, 
rachunki bankowe, poprzez które mają być regulowane jego zobowiązania i należności pieniężne 
wynikające z rozrachunków transakcji przeprowadzanych przez Krajowy Depozyt lub dokonywane w 
ramach obsługi realizacji zobowiązań emitentów wynikających z papierów wartościowych 
zarejestrowanych w depozycie, informuje jednocześnie Krajowy Depozyt, który z tych rachunków ma 
być rachunkiem podstawowym.”; 
 
4/ w § 82 ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie: 
„7. W zakresie płatności dokonywanych w euro rachunki pieniężne uczestników powinny być 
prowadzone w systemie TARGET. W takim przypadku, w zakresie dotyczącym tych płatności 
postanowienia ust. 3 zd. pierwsze oraz ust. 4 - 6 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że 
płatnikiem może być podmiot niebędący uczestnikiem bezpośrednim. 
8. Bank rozliczeniowy prowadzi rachunki pieniężne uczestników oraz wykonuje czynności, o których 
mowa w ust. 6, na podstawie umowy z Krajowym Depozytem oraz umów z uczestnikami 
bezpośrednimi lub płatnikami. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, rachunki pieniężne uczestników 
służące realizacji płatności dokonywanych w euro prowadzone są na podstawie umów zawieranych 
przez uczestników bezpośrednich lub płatników z bankami centralnymi prowadzącymi systemy 
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płatności w ramach systemu TARGET, zaś dyspozycje, o których mowa w ust. 6, Krajowy Depozyt składa 
na podstawie umowy z Narodowym Bankiem Polskim.”. 
 

§ 2 
 
Uchwała wchodzi w życie dwa tygodnie po opublikowaniu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych S.A. uchwały zatwierdzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego, nie wcześniej jednak, 
niż z dniem uruchomienia systemu TARGET (transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system 
rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym nowej generacji) w miejsce systemu TARGET2 dla potrzeb 
obsługi płatności w euro przeprowadzanych w pieniądzu banku centralnego. 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Nadzorczej KDPW S.A. 
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