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Warszawa, 24 września 2021 r.
Uczestnicy KDPW
Uczestnicy KDPW_CCP

dot.: uruchomienia funkcjonalności umożliwiających zakup danych poprzez Portal Danych Grupy KDPW.

Szanowni Państwo,
nawiązując do pisma RT/ZW/309/2021 z dnia 15 lipca 2021 r. zawierającego informacje na temat
uruchomienia funkcjonalności umożliwiających zakup danych poprzez Portal Danych Grupy KDPW
uprzejmie informujemy, że od dnia 1 września 2021 r. udostępniamy Państwu środowisko testowe
wraz ze strukturami raportów. W pierwszym etapie wdrożenia produkcyjnego, które zaplanowane
zostało na dzień 22 listopada 2021 r., dane obejmujące pełen zakres informacyjny serwisu płatnego,
udostępnimy Państwu nieodpłatnie w strefie bezpłatnej Portalu Danych. W drugim etapie wdrożenia
nastąpi przeniesienie tych danych do serwisu płatnego. Wdrożenie serwisu płatnego odbędzie się
pod warunkiem uzyskania autoryzacji przez KDPW SA zezwalającej na świadczenie usługi sprzedaży
danych.
Harmonogram
Poniżej przedstawiamy zaktualizowany harmonogram wdrożenia usługi sprzedaży danych
za pośrednictwem Portalu Danych.
• 15 lipca 2021r. – przekazaliśmy Państwu szczegółową specyfikację wymagań API: https://tstdata.kdpw.pl/developers/,
• 1 września 2021r.
o udostępniliśmy środowisko testowe (bez funkcjonalności związanych z API) - https://tstdata.kdpw.pl/,
o udostępniliśmy zestawienie struktur raportów, które w ramach zamawianych subskrypcji
będą zamieszczane w płatnych pakietach danych - https://data.kdpw.pl/p/structures.
• 22 listopada 2021r.
o w celach pilotażowych, w strefie bezpłatnej Portalu Danych, wdrożone zostaną raporty
obejmujace pełen zakres informacyjny serwisu płatnego z opcją ręcznego pobrania danych
w pliku
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przekażemy szczegółowe warunki biznesowe dot. świadczenia usługi, o ile spełniony
zostanie warunek uzyskania przez KDPW autoryzacji, o której nadmieniliśmy w akapicie
pierwszym niniejszego pisma.
31 grudnia 2021r.
o wdrożymy funkcjonalności umożliwiające zakup danych poprzez Portal Danych, z opcją
ręcznego pobrania danych w pliku, co zostanie poprzedzone publikacją Regulaminu
tej usługi;
o wycofamy ze strefy bezpłatnej raporty zawierające zakres informacyjny raportów
płatnych;
o przekażemy szczegółowe warunki świadczenia usługi sprzedaży danych za pomocą
interfejsu API.
31 marca 2022r.
o wdrożymy funkcjonalności umożliwiające dostęp do sprzedawanych danych za pomocą
interfejsu API.

Zakres informacyjny serwisu płatnego (do 31 grudnia dostępny poprzez portal danych bezpłatnych),
dotyczyć będzie danych zawartych w wymienionych poniżej raportach:
• Raport 1. Dot. instrumentów finansowych zarejestrowanych w KDPW_CCP,
• Raport 2. Dot. instrumentów finansowych zarejestrowanych lub zakodowanych
w KDPW,
• Raport 3. Dot. Kontrahentów i ich danych tj.: LEI, NIP, REGON podmiotu,
• Raport 4. Dot. instrumentów finansowych przyjętych/wykluczonych z KDPW,
• Raport 5. Dot. kapitalizacji instrumentów finansowych rejestrowanych na kontach
uczestników KDPW (z podziałem na rodzaj uczestnika),
• Raport 6. Dot. uczestników i emitentów KDPW,
• Raport 7. Dot. zdarzeń korporacyjnych/przejęć instrumentów finansowych
zerejestrowanych w KDPW.
Raporty będą udostępniane w ramach tzw. pakietów. KDPW ustala liczbę udostępnianych pakietów
oraz przypisanie raportów do pakietów. Z chwilą uruchomienia usługi obowiązywać będzie
następujące przyporządkowanie:
• Pakiet I. Instrumenty CCP:
o Raport 1.
• Pakiet II. Instrumenty CSD:
o Raport 2.
• Pakiet III. Podmioty i instytucje:
o Raport 3,
o Raport 6.
• Pakiet IV. Dane CSD:
o Raport 4,
o Raport 5,
o Raport 7.
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Usługa sprzedaży danych świadczona będzie na podstawie Regulaminu usługi. Klienci będą zamawiać
subskrypcje opłacane z góry, w ramach których definiować będą rodzaj dostępu (użytkownicy
manualni / API) oraz dokonają wyboru pakietu. Dostępne będą subskrypcje miesięczne oraz roczne.
Opłaty będą uiszczane za każdy pakiet oraz za rodzaj dostępu. Szczegółowe informacje zostaną
przekazane do Państwa (oraz zostaną opublikowane w Portalu Danych) po uzyskaniu wspomnianej
autoryzacji przez KDPW.
Uprzejmie przypominamy, że obecny system do prezentacji i udostępniania danych na stronach
internetowych KDPW – serwis Statystyki kdpw_stream (SPDS) będzie dostępny do 10 stycznia 2022 r.

Z poważaniem,
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Dyrektor Działu
Repozytorium Transakcji
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