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Uchwała Nr 46/933/21 

Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 

z dnia 29 września 2021 r. 

 
 
Na podstawie § 169 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Rada Nadzorcza 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanawia, co następuje:  

 
 

§ 1 
 
1. Stawkę opłaty za przeprowadzenie rozrachunku transakcji określoną w ppkt 4.1. w części „Opłaty 
pobierane od uczestników bezpośrednich” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, obniża się z 4 zł do 2,40 zł. 
2. Stawkę opłaty za przeprowadzenie rozrachunku transakcji określoną w ppkt 4.1.1. w części „Opłaty 
pobierane od uczestników bezpośrednich” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, obniża się z 1 zł do 0,60 zł. 
3. Stawkę opłaty za przeprowadzenie rozrachunku transakcji określoną w ppkt 4.1.1.1. w części „Opłaty 
pobierane od uczestników bezpośrednich” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, obniża się z 4 zł do 2,40 zł. 
4. Stawkę opłaty za przeprowadzenie rozrachunku posttransakcyjnego określoną w ppkt 4.2. w części 
„Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do 
Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, obniża się z 3 zł do 1,80 zł. 
5. Stawkę opłaty za przeprowadzenie innego rozrachunku obejmującego świadczenie pieniężne i 
niepieniężne, określoną w ppkt 4.3. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich” Tabeli 
Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, obniża 
się z 4 zł do 2,40 zł, z zastrzeżeniem § 2. 
6. Stawkę opłaty za przeprowadzenie rozrachunku obejmującego wyłącznie papiery wartościowe, 
określoną w ppkt 4.4. w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich” Tabeli Opłat 
stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, obniża się z 
3 zł do 1,80 zł. 
 
 

§ 2 
 

Postanowienie § 1 ust.5 nie narusza obniżenia stawki opłaty określonej w ppkt 4.3. w części „Opłaty 
pobierane od uczestników bezpośrednich” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, wprowadzonego uchwałą Nr 38/925/21 Rady 
Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 27 maja 2021 r. w odniesieniu 
do transakcji zawieranych przy wykorzystaniu systemu informatycznego Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. 
 
 
 
 



 

§ 3 
 
1. Obniża się opłatę z tytułu rejestracji akcji określoną w ppkt 1.1.1. w części „Opłaty pobierane od 
emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w taki sposób, że stawkę tej opłaty zmniejsza się z 
0,01% do 0,005%, jej minimalną wysokość zmniejsza się z 5 000 zł do 1 000 zł, zaś jej maksymalną 
wysokość zmniejsza się ze 100 000 zł do 33 000 zł.  
2. Obniża się opłatę z tytułu rejestracji bankowych papierów wartościowych, obligacji albo listów 
zastawnych określoną w ppkt 1.1.3. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów 
płatniczych” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych, w taki sposób, że stawkę tej opłaty zmniejsza się z 0,01% do 0,005%, jej minimalną 
wysokość zmniejsza się z 4 000 zł do 1 000 zł, zaś jej maksymalną wysokość zmniejsza się z 50 000 zł do 
16 000 zł. 
3. Obniża się opłatę z tytułu rejestracji certyfikatów strukturyzowanych określoną w ppkt 1.1.4. w 
części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik 
nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w taki sposób, że stawkę tej opłaty 
zmniejsza się z 0,012% do 0,006%, zaś jej maksymalną wysokość zmniejsza się ze 100 000 zł do 33 000 
zł. 
4. Obniża się opłatę z tytułu rejestracji papierów wartościowych dokonanej zgodnie z treścią 
dokumentów dostarczanych w postaci elektronicznej, określoną w ppkt 1.2. w części „Opłaty 
pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do 
Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w taki sposób, że stawkę tej opłaty 
zmniejsza się z 0,01% do 0,005%, jej minimalną wysokość zmniejsza się z 1 000 zł do 500 zł oraz ustala 
się jej maksymalną wysokość na 33 000 zł. 
5. Obniża się opłatę z tytułu rejestracji obligacji, listów zastawnych albo certyfikatów inwestycyjnych, 
określoną w ppkt 1.3. w części „Opłaty pobierane od emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli 
Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w taki 
sposób, że stawkę tej opłaty zmniejsza się z 0,005% do 0,0025%, jej minimalną wysokość zmniejsza się 
z 1 000 zł do 400 zł, zaś jej maksymalną wysokość zmniejsza się z 25 000 zł do 8 000 zł. 
6. Obniża się opłatę z tytułu obsługi wypłaty pożytków albo z tytułu wykupu obligacji, bankowych 
papierów wartościowych albo listów zastawnych, określoną w ppkt 2.2. w części „Opłaty pobierane od 
emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w taki sposób, że stawkę tej opłaty zmniejsza się z 
0,04% do 0,02%, jej minimalną wysokość zmniejsza się z 500 zł do 250 zł, zaś jej maksymalną wysokość 
zmniejsza się z 4 000 zł do 1 300 zł. 
7. Obniża się opłatę z tytułu obsługi wypłaty pożytków albo z tytułu obsługi wypłaty świadczeń z tytułu 
wykupu lub umorzenia papierów wartościowych, określoną w ppkt 2.3. w części „Opłaty pobierane od 
emitentów oraz agentów płatniczych” Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w taki sposób, że stawkę tej opłaty zmniejsza się z 
0,06% do 0,03%, jej minimalną wysokość zmniejsza się z 500 zł do 250 zł, zaś jej maksymalną wysokość 
zmniejsza się z 8 000 zł do 2 600 zł. 
 
 

§ 4 
 
1. Obniżenie opłat, o którym mowa w § 1 ust.1-6, dokonywane jest na czas oznaczony od dnia 1 
października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. włącznie i obejmuje rozrachunki, które zostaną 
przeprowadzone w tym okresie. 
2. Obniżenie opłat, o którym mowa w § 3 ust.1-7, dokonywane jest na czas oznaczony od dnia 1 
października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. włącznie i znajduje zastosowanie, odpowiednio, do 
rejestracji papierów wartościowych albo do obsługi wypłaty świadczeń, zrealizowanych w tym okresie. 

 



 

 
§ 5 

 
Traci moc uchwała Nr 77/894/20 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 
z dnia 16 grudnia 2020 r.  

 
 

§ 6 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.  
 
 

 
 
Przewodniczący Rady Nadzorczej KDPW S.A. 

 
 

Adrian Kalisz 
 


