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Warszawa, 15 lipca 2021 r.

Uczestnicy KDPW
Uczestnicy KDPW_CCP

dot.: zmian w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP zaplanowanych na 2021 r.
- uruchomienie funkcjonalności umożliwiających pobieranie danych poprzez Portal danych Grupy
KDPW.

Szanowni Państwo,

nawiązując do naszych pism: SCP/ZW/15/2020; CCP/ZW/614/2020 z dnia 30 września 2020 r.,
zawierających informacje o planach na 2021 r. związanych ze zmianami w systemach informatycznych
KDPW i KDPW_CCP, wynikających ze zmian w zakresie świadczonych usług lub zmian regulacyjnych,
pragniemy poinformować, że uruchomienie funkcjonalności umożliwiających zakup danych
poprzez Portal Danych Grupy KDPW, planowane jest od 10 października 2021 r. (a nie jak wcześniej
zakładano w pierwszej połowie 2021 r.).
Uprzejmie informujemy, że obecny system do prezentacji i udostępniania danych na stronach
internetowych KDPW - serwis Statystyki kdpw_stream (SPDS), będzie dostępny do 10 stycznia 2022 r.
W serwisie tym obecnie udostępniamy pakiet raportów, które docelowo (po styczniu 2022 r.)
udostępniać będziemy za pośrednictwem Portalu Danych odpłatnie.
Jednocześnie przypominamy, że Portal Danych zawierający dane prezentowane nieodpłatnie został
udostępniony w pierwszym kwartale br.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ulicy Książęcej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000081582, NIP 526-10-09-528,
wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego - 21.000.000 zł, T 22 537 93 43, F 22 627 31 11, E kdpw@kdpw.pl, www.kdpw.pl
KDPW_CCP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ul. Książęcej 4, lok. 6089A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000357452, NIP: 701-02-37-032, wysokość kapitału
zakładowego i kapitału wpłaconego - 190.000.000 zł, T 22 537 91 27, F 22 627 31 11, E ccp@kdpw.pl, www.kdpwccp.pl

Zakres informacyjny serwisu płatnego, dotyczyć będzie danych zawartych w wymienionych poniżej
raportach:
1. Raport dot. instrumentów finansowych zarejestrowanych w KDPW_CCP,
2. Raport dot. instrumentów finansowych zarejestrowanych lub zakodowanych w KDPW,
3. Raport dot. zdarzeń korporacyjnych/przejęć instrumentów finansowych zerejestrowanych w KDPW,
4. Raport dot. instrumentów finansowych przyjętych/wykluczonych z KDPW,
5. Raport dot. kapitalizacji instrumentów finansowych rejestrowanych na kontach uczestników KDPW
(z podziałem na rodzaj uczestnika),
6. Raport dot. uczestników i emitentów KDPW.
Testy: Udostępnienie środowiska testowego i rozpoczęcie testów z Państwa udziałem w powyższym
zakresie przewidujemy od 1 września 2021 r. (bez funkcjonalności związanych z API)
Wdrożenie: Wdrożenie funkcjonalności umożliwiających zakup danych poprzez Portal danych Grupy
KDPW planowane jest 10 października 2021 r. z bezpłatnym okresem korzystania do końca roku.
Od tego dnia udostępniona zostanie również opcja pobrania danych w pliku. Struktura pobieranych
danych jest zgodna z definicjami określonymi w specyfikacji API (link poniżej), a pobierane pliki będą
zawierały dane w strukturze XML.
Materiały: Szczegółowa specyfikacja wymagań API dostępu do danych przez API w standardzie Open
API wraz z uwierzytelnianiem OAuth dla wszystkich raportów płatnych dostępna jest w środowisku
testowym Portalu danych, pod adresem: https://tst-data.kdpw.pl/developers/ . Jednocześnie
zwracamy Państwa uwagę na fakt, że w wykupionych raportach płatnych będzie możliwość pobrania
danych do pliku (ręcznie), w strukturze zgodnej ze schematem opisanym w dokumentacji API.
Tym samym, z materiałem dotyczącym API powinni zapoznać się wszyscy zainteresowani
pozyskiwaniem danych z Portalu danych – w szczególności w zakresie struktury pobieranych danych.
Ważne! Wdrożenie funkcjonalności umożliwiających zakup danych poprzez Portal danych Grupy
KDPW, za pomocą interfejsu API, planowane jest pod koniec grudnia 2021 r. Szczegółowe warunki
świadczenia usługi sprzedaży danych za pomocą interfejsu API, planujemy przekazać Państwu
w listopadzie br.

Z poważaniem,
Sławomir Zając
Dyrektor Działu Repozytorium Transakcji
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