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Warszawa, 27 listopada 2020 r. 

 

Drugie spotkanie Krajowej Grupy Interesariuszy AMI-SeCo NSG_PL 

(telekonferencja) 

25 listopada 2020 r. godz. 14.00-16.00 

Sprawozdanie 

 

1. Przyjęcie porządku spotkania 
Porządek obrad został przyjęty bez uwag. 
 

2. Przyjęcie sprawozdania z przebiegu 1. spotkania Grupy AMI-SeCo NSG_PL w dniu 19 
października 2020 r. 

Sprawozdanie z przebiegu pierwszego spotkania Grupy AMI-SeCo NSG_PL w dniu 19 października br. 
zostało przyjęte bez uwag. 
 

3. Prezentacja „Ocena KDPW zasadności wejścia na  paneuropejską platformę rozrachunkową 
TARGET2-Securities (T2S) z rozrachunkiem w złotym i euro, po decyzji z 2018 r.” 

Pan Sławomir Pycko, Dyrektor Biura Analiz Strategicznych KDPW S.A., przedstawił prezentację, 
zawierającą krótki opis platformy T2S oraz doświadczeń Danii w związku przystąpieniem do T2S z 
własną walutą w październiku 2018 r. Z treści prezentacji wynikało, iż uruchomienie platformy T2S nie 
doprowadziło, zgodnie z założeniami, do wyraźnego obniżenia kosztów rozrachunku krajowego państw 
uczestniczących w platformie. Obniżeniu uległy zasadniczo jedynie koszty obsługi operacji 
transgranicznych realizowanych za pośrednictwem platformy, jednakże udział tych transakcji pod 
względem wartości w obrotach T2S wynosi zaledwie 2%. Odnośnie do Danii na wstępie wskazano na 
specyfikę infrastruktury potransakcyjnej tego kraju, która obejmuje system bezpośredni 
przechowywania papierów wartościowych. Z przedstawionej analizy wynikało, iż koszty przystąpienia 
do platformy T2S związane z dostosowaniem infrastruktury do platformy T2S poniesione przez duński 
rynek oraz związane z bieżącym uczestnictwem w tym systemie znacznie przewyższają korzyści 
osiągane z korzystania z infrastruktury T2S. Jednocześnie przystąpienie do T2S nie spowodowało 
wzrostu wolumenu transakcji transgranicznych. Wydaje się, iż największe korzyści z funkcjonowania 
T2S osiągają bezpośrednio połączone globalne instytucje finansowe, które dzięki platformie uzyskały 
pojedynczy dostęp do wielu rynków funkcjonujących w ramach UE. W związku z powyższym, mając na 
względzie kwestie ograniczonej funkcjonalności T2S (brak obsługi m.in. zdarzeń korporacyjnych, co 
wiązałoby się z koniecznością kontynuacji obsługi tego typu procesów na poziomie krajowym przez 
KDPW S.A.), KDPW S.A. rekomenduje przystąpienie do T2S najwcześniej wraz z wejściem Polski do 
strefy euro albo też po wejściu do tej strefy (na wzór np. depozytu greckiego BOGS). Z punktu widzenia 
amortyzacji systemu informatycznego KDPW przejście na platformę T2S może być rozważane 
najwcześniej po 2027 roku. Do tego czasu KDPW S.A. ograniczy się do obserwacji sytuacji na T2S oraz 
rozwoju usługi Eurosystem Collateral Management System (ECMS). 
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4. Dyskusja dotycząca planów udziału KDPW SA w T2S 

Dyskusję rozpoczął Pan Adam Tochmański, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP, 
wskazując, iż w procesie uruchamiania platformy T2S, wspierając tę inicjatywę, EBC wywierał nacisk na 
państwa członkowskie, zachęcając do korzystania z nowej funkcjonalności. Z perspektywy czasu 
wydaje się, że podjęta wówczas przez polski rynek decyzja o powstrzymaniu się od udziału w platformie 
okazała się właściwa. Sytuacja w tym zakresie jest jednak przez polski rynek monitorowana, a kwestia 
udziału w platformie T2S jest regularnie poddawana dyskusji, która ostatnio miała miejsce w 2018 r. 
Wtedy też została przeprowadzona ankieta wśród uczestników polskiego rynku nt. oceny przystąpienia 
do T2S. Przychylając się do wniosków KDPW S.A. co do braku zasadności przystąpienia do T2S na 
obecnym etapie, Pan A. Tochmańskiego wskazał także iż, z uwagi na inne prowadzone obecnie we 
współpracy z EBC projekty, w szczególności konsolidacja TARGET2 i T2S, z technicznego punktu 
widzenia nie ma obecnie możliwości zaangażowania się w tak znaczące przedsięwzięcie, jakim jest 
przystąpienie do T2S. Możliwość taka i tym samym powrót do dyskusji w ww. kwestii, pojawi się 
najwcześniej z końcem 2023 r. po upływie rocznego terminu stabilizacji ww. skonsolidowanych 
platform i powiązanych z nimi systemów, które w tym procesie będą podlegały istotnym zmianom. 
Jednocześnie Pan A. Tochmański poinformował, iż NBP rozpoczyna prace nad nową wersją systemu 
SORBNET2 pod roboczą nazwą SORBNET3, którego uruchomienie zostało zaplanowane na I połowę 
2025 r. Włączając się do dyskusji, Pan Jacek Mierzejewski zaproponował, aby przesłać do Rady Banków 
Depozytariuszy i Izby Domów Maklerskich pismo wraz z załączoną prezentacją KDPW S.A., informujące 
o przeprowadzonej dyskusji przez AMI-SeCo NSG_PL w odniesieniu do kwestii uczestnictwa polskiego 
rynku w T2S, by w ten sposób umożliwić szerszemu gronu uczestników polskiego rynku wyrażenie 
swojej opinii w tej sprawie. W podsumowaniu dyskusji Pan Maciej Trybuchowski, Przewodniczący 
Grupy, przychylił się do stanowiska przedstawionego przez Pana A. Tochmańskiego, wskazując, iż 
Grupa powróci do dyskusji nad ewentualnym przystąpieniem do T2S pod koniec 2023 r. Przychylając 
się do propozycji Pana J. Mierzejewskiego, Przewodniczący wskazał, że KDPW S.A. przekaże 
uczestnikom informację nt. przebiegu dyskusji w ww. sprawie wraz z wnioskami oraz prośbą o 
potwierdzenie stanowiska AMI-SeCo NSG_PL. 

 

5. Przedstawienie „Adaptation Plan dla systemu KDPW” 

Rozpoczynając prezentację przygotowanego przez KDPW S.A. Planu adaptacyjnego, Pan Leszek 
Kołakowski, Dyrektor Biura Rozwoju Biznesu KDPW S.A., wskazał, że Plan ten został opracowany z 
uwzględnieniem przyjętego przez AMI-SeCo nowego terminu wdrożenia standardów SCoRE 
przewidzianego na listopad 2023 r. Wskazane w Planie terminy realizacji poszczególnych etapów prac 
(tzw. kamienie milowe) zostały ustalone samodzielnie przez KDPW S.A. i będą dostosowane do ram 
czasowych projektu, jak tylko zostaną one określone przez AMI-SeCo w związku z wyznaczeniem 
nowego terminu wdrożenia Standardów SCoRE. Pan L. Kołakowski zaznaczył, iż z punktu widzenia 
KDPW S.A., ww. Plan wdrożenia standardów jest napięty. 

Następnie Pan Michał Krystkiewicz (KDPW S.A.) przedstawił prezentację odnoszącą się do części Planu 
adaptacyjnego dotyczącej standardów w zakresie zdarzeń korporacyjnych. W odniesieniu do 
Standardu 1E Pan M. Krystkiewicz poinformował, że na polskim rynku nie funkcjonuje instytucja 
odwrócenia operacji świadczeń dokonanych z tytułu zdarzeń korporacyjnych (tzw. reversal), zatem 
obszar ten wymaga całościowej adaptacji. W odniesieniu do Standardu 1F dostosowania wymaga 
obsługa procesu organizacji spotkań obligatariuszy. W zakresie Standardu 2 (Dostarczenie danych do 
ustalenia wartości świadczeń) i 10 (Blokada papierów wartościowych) Pan M. Krystkiewicz zaznaczył, 
iż z uwagi na liczne przypadki zastosowania wymienione w treści tych standardów, KDPW S.A. chciałby 
skonsultować zakres implementacji ww. Standardów z członkami AMI-SeCoNSG_PL, co zostało również 
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odzwierciedlone w treści Planu adaptacyjnego dla systemów KDPW. W związku z tym zwrócono się z 
prośbą do uczestników spotkania o przeanalizowanie tej kwestii i zgłoszenie ewentualnych uwag. Pan 
M. Krystkiewicz wskazał, iż w celu implementacji Standardów 4 (Zasady dotyczące zaokrąglania) i 7 
(Dane dotyczące wartości papierów wartościowych) w ocenie KDPW S.A. konieczne będzie dokonanie 
odpowiednich zmian legislacyjnych. W związku z tym z uwagi na trudny do określenia czas trwania 
takiego procesu, termin wdrożenia ww. Standardów nie został określony. Pan Jacek Mierzejewski oraz 
Pan Piotr Czarnocki zwrócili się z prośbą o umożliwienie członkom Grupy przeanalizowania Planu 
adaptacyjnego dla systemów KDPW w ciągu 1-2 tygodni. Następnie Pan L. Kołakowski przedstawił Plan 
adaptacyjny w części dotyczącej standardów w zakresie procesów fakturowania. 

 

6. Dyskusja na temat planów adaptacyjnych systemów KDPW i SKARBNET4 oraz ewentualne 
ich zatwierdzenie przez Grupę w celu przekazania do Sekretariatu AMI-SeCo 

Przychylając się do prośby uczestników spotkania, Przewodniczący wyznaczył termin 2 tygodni na 
szczegółowe przeanalizowanie i przekazanie ewentualnych uwag do Planu adaptacyjnego dla 
systemów KDPW przez Krajową Grupę Interesariuszy AMI-SeCo NSG_PL, tak aby do dnia 23 grudnia br. 
możliwe było przekazanie do Sekretariatu AMI-SeCo zatwierdzonych Planów adaptacyjnych. 

KGI AMI-SeCo NSG_PL przyjęła bez uwag Plan adaptacyjny dla systemu SKARBENT4 przedstawiony na 
pierwszym spotkaniu AMI-SeCo NSG_PL, uznając, że również ten Plan powinien przewidywać 
wdrożenie standardów w terminie do listopada 2023 r. Pani Małgorzata Kapis (NBP) zaznaczyła, iż Plan 
w razie potrzeby zostanie dostosowany do nowych ram czasowych projektu określonych przez AMI-
SeCo. 

 

7. Sprawy różne 

Nie było dyskusji w tym punkcie. 

 


