
 
NR 320/2019 

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, 

wysokośd kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego - 21.000.000 zł. 
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UCHWAŁA  
ZARZĄDU KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. 

Z DNIA 18 CZERWCA 2019 r. 
 

 
§ 1 

 
W Regulaminie rejestrowania oraz utrzymywania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 
S.A. kodów identyfikujących podmioty prawne stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 311/2016 
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia  16 maja 2016 r., ze zm., 
wprowadza się  następujące zmiany: 
 
1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 
„2. Usługa świadczona jest drogą elektroniczną, bez jednoczesnej obecności stron, z wykorzystaniem 
aplikacji internetowej, z uwzględnieniem § 5 ust. 6 - 11.”; 
 
2) w § 5: 
 
a/ ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Użytkownik, będący: 

1) podmiotem prowadzącym rachunki papierów wartościowych, o którym mowa w ustawie z 
dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub rachunki bankowe, o którym 
mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, który zamierza działad jako agent 
na rzecz podmiotów prawnych, dla których prowadzi takie rachunki, lub   

2) firmą inwestycyjną uprawioną do prowadzenia rachunków papierów wartościowych albo 
bankiem powierniczym, który zamierza pełnid funkcję agenta emisji, o której mowa w ustawie 
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, i zamierza działad jako agent w 
rozumieniu niniejszego Regulaminu na rzecz podmiotów prawnych, dla których będzie pełnił 
funkcję agenta emisji  

- może wystąpid do KDPW z wnioskiem o przyznanie mu uprawnieo, o których mowa w § 15 ust. 1 i 2,  
§ 16 ust. 1, § 17 ust. 3a, § 22 ust. 9a, § 29 ust. 2 – 2c oraz w § 30 ust. 2 (uprawnienia szczególne).  
Wniosek w sprawie uzyskania uprawnieo szczególnych składany jest w formie pisemnej. W sprawie 
przyznania uprawnieo szczególnych Zarząd KDPW podejmuje uchwałę.”, 
 
b/ dodaje się ust. 6 – 11 w brzmieniu: 
 
„6. Użytkownik, który posiada uprawnienia szczególne, przyznane zgodnie z ust. 5, będący 
jednocześnie w KDPW raportującym uczestnikiem Repozytorium Transakcji lub uczestnikiem ARM, 
może, w zakresie określonym w ust. 11, do komunikacji z KDPW w usłudze wykorzystywad system 
automatycznej wymiany danych pomiędzy aplikacją internetową KDPW a aplikacją użytkownika 
(interfejs A2A). 
 
7. KDPW nie udostępnia użytkownikowi komponentów programistycznych umożliwiających 
stworzenie po stronie użytkownika aplikacji do komunikacji z KDPW poprzez interfejs A2A.  
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8. Komunikacja z KDPW, z wykorzystaniem interfejsu A2A,  następuje przy wykorzystaniu certyfikatu 
elektronicznego wydanego użytkownikowi: 
1) na podstawie § 16 ust. 1 Regulaminu ARM, lub 
2) na podstawie § 11 Regulaminu Repozytorium Transakcji. 
 
9. Komunikacja z wykorzystaniem interfejsu A2A dokonywana jest poprzez wymianę dedykowanych 
komunikatów własnych XML, za pośrednictwem kolejek MQ. 
 
10. Krajowy Depozyt oraz użytkownik uznają skutecznośd doręczeo komunikatów, w tym składanych 
oświadczeo woli, uwierzytelnionych przy użyciu certyfikatów elektronicznych, o których mowa w ust. 
8, uznają oświadczenia woli złożone z wykorzystaniem interfejsu A2A za swoje własne oraz wyrażają 
zgodę na przeprowadzenie wszelkich dowodów na fakt dokonania tych czynności.  
 
11. Z wykorzystaniem interfejsu A2A obsługiwane są następujące czynności dokonywane przez 
użytkownika: 
1) złożenie wniosku o nadanie kodu identyfikującego; 
2) złożenie zlecenia odnowienia kodu identyfikującego;  
3) aktualizacja danych referencyjnych podmiotu prawnego, którego kod jest rejestrowany;  
4) zmiana użytkownika; 
5) wycofanie kodu, w związku z przejęciem podmiotu prawnego przez inny podmiot albo 
zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej; 
6) transfer kodu identyfikującego zgodnie z § 23 pkt 1.”; 
 
3) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 
„1. Świadczenie usługi przez KDPW użytkownikowi jest możliwe po otwarciu przez użytkownika konta 
internetowego.”;  
 
4) w § 14 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
 
„7. W przypadku wniosku elektronicznego składanego przez użytkownika, o którym mowa w § 5 ust. 
5, przepisów ust. 3 – 5 nie stosuje się. KDPW może zwrócid się do tego użytkownika o wykazanie, że 
posiada on upoważnienie do działania na rzecz podmiotu prawnego przed KDPW co najmniej w 
zakresie czynności objętych przedmiotem Regulaminu.”; 
 
5) w § 29 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
 
„6. Opłaty naliczane są w dniu akceptacji przez KDPW wniosku użytkownika dotyczącego nadania 
albo odnowienia kodu identyfikacyjnego, z zastrzeżeniem § 17 ust. 3a.”. 
 

§ 2 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiany Regulaminu, o których mowa w § 1 niniejszej 
Uchwały, wchodzą w życie w terminie 5 dni od dnia ich opublikowania w serwisie internetowym 
KDPW.  
 
 
Maciej Trybuchowski dr Paweł Górecki Sławomir Panasiuk Michał Stępniewski 
Prezes Zarządu  Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 


