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Warszawa, 20 października 2020 r. 

 

Pierwsze spotkanie Krajowej Grupy Interesariuszy AMI-SeCo NSG_PL 

(telekonferencja) 

19 października 2020 r. godz. 11.00-13.00 

Sprawozdanie 

 

1. Powołanie Krajowej Grupy Interesariuszy AMI-SeCo NSG_PL. 

Spotkanie rozpoczął Pan Maciej Trybuchowski, Prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 
S.A. (KDPW S.A.), który przywitał wszystkich uczestników i poinformował o przekształceniu NUG PL-
T2S w Krajową Grupę Interesariuszy AMI-SeCo NSG_PL w składzie 21 osób według zgłoszeń 
przekazanych do KDPW S.A. w przygotowaniu do spotkania. Nie zgłoszono uwag do listy uczestników. 

2. Przyjęcie Regulaminu Krajowej Grupy Interesariuszy AMI-SeCo NSG_PL. 

Pan M. Trybuchowski przedstawił propozycję Regulaminu Krajowej Grupy Interesariuszy AMI-SeCo 
NSG_PL. Regulamin został przyjęty przez Grupę bez uwag. Następnie Pan M. Trybuchowski 
poinformował, iż zgodnie z par. 3 ust. 1 przyjętego Regulaminu funkcję Przewodniczącego Grupy pełni 
Prezes KDPW S.A. Na podstawie par. 3 ust. 2 do pełnienia funkcji osoby zastępującej Przewodniczącego 
Pan M. Trybuchowski wyznaczył Pana Sławomira Panasiuka, Wiceprezesa Zarządu KDPW S.A. Pan 
Adam Tochmański, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP, poinformował, że NBP, na 
podstawie par. 3 ust. 3 Regulaminu, do pełnienia funkcji Sekretarza wyznaczy Panią Karolinę 
Nakoneczny, pracownika Departamentu Systemu Płatniczego NBP. Oficjalna informacja o 
ukonstytuowaniu się Krajowej Grupy Interesariuszy AMI-SeCo NSG_PL zostanie przekazana po jej 
pierwszym posiedzeniu. 

3. Cele prac grupy AMI-SeCo i plan wdrażania standardów harmonizacyjnych. 

Pani K. Nakoneczny przedstawiła prezentację, w ramach której zostały przekazane uczestnikom 
spotkania podstawowe informacje dotyczące ram organizacyjnych przedsięwzięcia harmonizacji zasad 
zarządzania zabezpieczeniami w Europie oraz trybu i terminów wdrażania opracowanych w tym 
zakresie przez AMI-SeCo Standardów SCoRE. Poinformowano, że przyjęty pierwotnie termin wdrożenia 
Standardów SCoRE przewidziany na listopad 2022 r. może zostać przesunięty o rok na listopad 2023 r. 
z uwagi na prawdopodobne odsunięcie w czasie daty uruchomienia systemu zarządzania 
zabezpieczeniami dopuszczalnymi w operacjach Eurosystemu – ECMS. Decyzja w tym zakresie ma 
zostać podjęta przez organy decyzyjne Europejskiego Banku Centralnego. Grupa zostanie 
poinformowana o ewentualnym przesunięciu terminu. W podsumowaniu wskazano, że AMI-SeCo 
oczekuje od polskiego rynku podjęcia następujących działań: przygotowania planów adaptacyjnych 
przez KDPW  S.A. i NBP, a następnie ich zatwierdzenia przez AMI-SeCo NSG_PL, określenia podmiotów, 
które powinny uczestniczyć w procesie wdrażania Standardów SCoRE na polskim rynku (implementing 
actors), oraz wzięcia udziału w najbliższej ocenie postępu (dotyczącej drugiej połowy 2020 r.). 
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4. Standardy Corporate Actions 

Pan Michał Krystkiewicz (KDPW S.A.) przedstawił prezentację obejmującą ocenę poziomu zgodności 
procesów systemu KDPW ze Standardami SCoRE w obszarze zdarzeń korporacyjnych. Z treści 
prezentacji wynikało, że procesy stosowane przez KDPW S.A. są częściowo zgodne z wymogami 
Standardów SCoRE, w szczególności w obszarze wykorzystania standardu ISO 20022 w komunikacji, 
częściowo zaś wymagają dostosowania. W niektórych obszarach proces implementacji został już 
rozpoczęty. Zidentyfikowano również procesy, których dostosowanie będzie wymagało wprowadzenia 
zmian w przepisach prawnych, co znacznie może opóźnić termin wdrożenia dotyczących ich 
standardów. Podkreślono, iż w odniesieniu do wymogów dotyczących stosowania ISO 20022 
wdrożenie Standardów SCoRE zostało rozbite na dwie fale z terminem wdrożenia do listopada 2022 r. 
dla CSD, banków centralnych Eurosystemu i ich kontrahentów oraz TPA występujących w szczególnych 
rolach w związku z udziałem w operacjach kredytowych Eurosystemu oraz w terminie do listopada 
2025 r. w pozostałym zakresie. Poinformowano, że wdrażanie ISO 20022 sprawia aktualnie trudności 
w szczególności dla banków. W Polsce, z uwagi na prowadzone wcześniej prace wdrożeniowe przez 
KDPW S.A. w tym zakresie, stopień dostosowania do tej normy zalicza się do najwyższych w Europie. 

5. Standardy Billing Processes 

Pan Leszek Kołakowski, Dyrektor Biura Rozwoju Biznesu KDPW S.A., przedstawił prezentację dotyczącą 
oceny poziomu zgodności wykorzystywanych w systemie KDPW procesów fakturowania ze 
Standardami SCoRE. Zaznaczono, iż KDPW nie spełnia wymogu dotyczącego stosowania ISO 20022 w 
tym obszarze. Ponadto KDPW S.A. sprawdza, czy wymóg zawarty w Standardzie 4 nie koliduje z 
przepisami polskiego prawa podatkowego. 

Pan L. Kołakowski poinformował, że KDPW S.A. prowadzi analizy w zakresie ewentualnego 
zastosowania standardów dotyczących Triparty Collateral Management do działalności Spółki. KDPW 
S.A. świadczy usługę Triparty Repo, w ramach której pełni rolę agenta trójstronnego. 

W ocenie KDPW, terminy harmonogramu prac nad Standardami SCoRE są bardzo napięte. KDPW S.A. 
planuje zakończyć analizę zgodności i przystąpić do prac wdrożeniowych w listopadzie br. Projekt 
realizacji tego zadania zostanie formalnie uruchomiony w 2021 r. Biorąc dodatkowo pod uwagę 
zidentyfikowane bariery prawne, terminy wskazane przez AMI-SeCo są dla KDPW S.A. trudne do 
wypełnienia. 

6. Przedstawienie Adaptation Plan dla systemu SKARBNET4 

Pani Małgorzata Kapis (NBP) przedstawiła informację na temat poziomu dostosowania systemu 
SKARBNET4 do Standardów SCoRE w związku z opracowanym planem adaptacyjnym. Z uwagi na 
specyfikę systemu większość standardów dotyczących zdarzeń korporacyjnych nie ma, w ocenie NBP, 
zastosowania do SKARBNET4. Działań dostosowawczych wymagają m.in. procesy komunikacyjne. 
Prace w tym zakresie zostaną podjęte. W odniesieniu do standardów dotyczących procesów 
fakturowania poinformowano, że NBP nie wystawia faktur. Działalność NBP stanowi realizację zadań 
ustawowych. Ponadto pobieranie opłat w systemie SKARBNET4 jest zsynchronizowane z pobieraniem 
przez NBP innych opłat np. za prowadzenie rachunków bieżących w systemie SORBNET2. 
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7. Organizacja prac Grupy AMI-SeCo NSG_PL 
a. Harmonogram spotkań 

Pan M. Trybuchowski wyznaczył kolejne spotkanie w terminie między 23 a 27 listopada br. 

b. Podział zadań 

Pan L. Kołakowski poinformował, że na następnym spotkaniu Grupy zostanie przedstawiony plan 
adaptacyjny KDPW S.A. Pan Jacek Mierzejewski zwrócił się z prośbą o zapewnienie możliwości 
zweryfikowania oceny KDPW S.A. co do zgodności ze Standardami SCoRE przez uczestników Grupy i 
przedstawienia ewentualnych uwag. Pan L. Kołakowski potwierdził, iż plan adaptacyjny zostanie 
udostępniony Grupie. 

8. Sprawy różne. 

W związku z faktem, iż AMI-SeCo NSG_PL kontynuuje prace NUG T2S_PL jako gremium powstałe z 
przekształcenia tej grupy, Pan S. Panasiuk zaproponował, aby na kolejnym spotkaniu przedyskutować 
plany co do udziału KDPW S.A. w T2S. Pan J. Mierzejewski zaproponował, aby w kontaktach z 
uczestnikami rynku wyraźnie zaakcentować, że AMI-SeCo NSG_PL będzie zajmować, się również 
kwestiami związanymi z T2S, a nie wyłącznie Standardami SCoRE. Odnosząc się do propozycji Pana S. 
Panasiuka, Pan A. Tochmański poinformował, że na swym najbliższym posiedzeniu Rada ds. Systemu 
Płatniczego będzie się zajmować kwestią T2S, zatem wcześniejsze omówienie tego zagadnienia z 
uczestnikami rynku w ramach AMI-SeCo NSG_PL jest uzasadnione. 

 


