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Zmiany obejmują:
- pkt 1 instrukcji – wskazanie dedykowanych przeglądarek
internetowych;
- pkt 2 – wskazanie przycisku „Dodaj nową usługę”, którego powinna
użyć osoba nieposiadająca uprawnień dostępowych do żadnej z aplikacji
KDPW;
- pkt 3 – wskazanie na konieczność użycia przycisku OK przy wyborze
certyfikatu;
- dodanie pkt 4 – wskazanie na konieczność użycia przycisku „Zapisz”
Zmiany dotyczą:
- rozszerzenia zakresu stosowania instrukcji na Grupę Kapitałową KDPW
- rozszerzenia zakresu stosowania procesu migracji uprawnień do
aplikacji Repozytorium Transakcji EMIR
- rozszerzenie zakresu stosowania migracji uprawnień na środowisko
testowe aplikacji Repozytorium Transakcji EMIR

Składanie wniosków dostępowych do aplikacji objętych jednolitym systemem dostępowym jest
możliwe po zalogowaniu się do tego systemu zgodnie z Instrukcją użytkownika konta w systemie
dostępowym do aplikacji internetowych GK KDPW - Otwarcie konta dostępowego.
Aby korzystać z aplikacji udostępnianych poprzez jednolity system dostępowy należy korzystać z
przeglądarek internetowych zgodnych z HTML5, z włączoną obsługą JavaScript oraz obsługą Cookies. Nie
jest obsługiwana przeglądarka Internet Explorer – by poprawnie korzystać z aplikacji zalecamy
nieużywanie tej przeglądarki niezależnie od aktualnej wersji.
Migracja uprawnień z certyfikatów elektronicznych do aplikacji WZ, WS
Certyfikaty elektroniczne umożliwiające do dnia 30 czerwca 2019 r. dostęp do systemu obsługi
emitentów w zakresie:
1) Walne Zgromadzenia lub
2) Wypłata Świadczeń
- pobrane przed dniem 1 lipca 2019 r. i nie unieważnione do tego dnia mogą służyć posiadaczowi
takiego certyfikatu do uzyskania nowych uprawnień dostępowych do nowych aplikacji Walne
Zgromadzenia lub Wypłata Świadczeń, w zakresie odpowiadającym dotychczas posiadanym
uprawnieniom.
Migracja uprawnień z certyfikatów elektronicznych do aplikacji RT
Certyfikaty elektroniczne umożliwiające do dnia 31 marca 2020 r. dostęp do systemu repozytorium
transakcji (środowisko produkcyjne, testowe), pobrane przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i nie
unieważnione do tego dnia mogą służyć posiadaczowi takiego certyfikatu do uzyskania nowych
uprawnień dostępowych do aplikacji Repozytorium Transakcji EMIR, w zakresie odpowiadającym
dotychczas posiadanym uprawnieniom.
Uzyskanie dostępu do nowych aplikacji na podstawie uprawnień z certyfikatów elektronicznych
dotyczy wyłącznie roli użytkownika. Uzyskanie dostępu w roli administratora może nastąpić
wyłącznie po złożeniu nowego wniosku dostępowego.
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Po wykonanej migracji, uprawnienia dostępowe do nowych aplikacji zostaną przypisane automatycznie
danemu posiadaczowi konta dostępowego.
Żeby uzyskać dostęp do aplikacji na podstawie dotychczasowych uprawnień należy1
1. Zalogować się do jednolitego systemu dostępowego (najlepiej użyć przeglądarki CHROME lub
EDGE).
2. Przejść do widoku „Nowy wniosek dostępowy”. Można to wykonać z widoku „Mój pulpit” poprzez
użycie przycisku „Dodaj nowa usługę” – w przypadku osoby nie posiadającej jeszcze uprawnień
dostępowych do żadnej z aplikacji KDPW - albo ”Dodaj kolejną usługę”, lub przejść do widoku
„Uprawnienia”, a następnie z menu po lewej stronie wybrać opcję „Nowy wniosek”.
3. Z widoku „Nowy wniosek dostępowy” wybrać przycisk „Migracja uprawnień z certyfikatu”. Na
kolejnym ekranie należy użyć przycisku „Pobierz certyfikat”, a następnie wskazać właściwy
certyfikat zainstalowany w przeglądarce oraz potwierdzić wybór przyciskiem „OK”.
4. Użyć przycisku „Zapisz”. Posiadane uprawnienia zostaną przypisane do aplikacji, zgodnie z ich
dotychczasowym zakresem.
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Migracja uprawnień dotyczy zarówno środowiska produkcyjnego, jak i testowego, i jest możliwa w przypadku osób
posługujących się ważnym certyfikatem elektronicznym do aplikacji KDPW: Wypłata Świadczeń, Walne Zgromadzenia,
Repozytorium Transakcji EMIR.
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