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Uchwała Nr 861/17 
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 

z dnia 18 grudnia 2017 r. 

 

 

Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Zarząd Krajowego 
Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanawia, co następuje:  

§ 1 

w Regulaminie Systemu Wymiany Informacji, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 166/16 Zarządu 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 11 marca 2016 r., zmienionego uchwałą Nr 
699/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 25 października 2016 r. 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. 
 
1. Regulamin Systemu Wymiany Informacji, zwany dalej „Regulaminem SWI”,  stosuje się w 
stosunkach prawnych wynikających z Porozumieo SWI zawieranych przez Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych S.A. z uczestnikami SWI. 
2. Regulamin SWI określa, w szczególności, systemy komunikacji elektronicznej, które mogą byd 
wykorzystywane dla potrzeb wymiany dokumentów w postaci elektronicznej pomiędzy 
Uczestnikiem SWI a Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., zasady i warunki 
korzystania z tych systemów w ramach SWI, przyjęte w SWI zasady identyfikacji użytkowników 
tych systemów oraz stosowane w SWI środki służące zapewnieniu bezpieczeostwa wymiany 
dokumentów za ich pośrednictwem, w tym także zasady składania oświadczeo i przesyłania 
dokumentów w postaci elektronicznej.”; 
 

2) w 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 
„1) System Wymiany Informacji lub SWI – zestaw środków technicznych oraz informatycznych, 
które umożliwiają składanie oświadczeo woli i przesyłanie innych informacji pomiędzy Krajowym 
Depozytem a Uczestnikami SWI, w drodze elektronicznej transmisji danych, przy wykorzystaniu 
systemów komunikacji elektronicznej, o których mowa w pkt 3-5, oraz - w odniesieniu do 
systemów określonych w pkt 3 i 4 - środków bezpieczeostwa generowanych i wydawanych 
zgodnie z postanowieniami Regulaminu SWI;”; 
 

3) w § 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 
 
„9) dokumenty systemowe – dokumenty, które są generowane bezpośrednio z systemu 
informatycznego służącego, odpowiednio, do prowadzenia przez Krajowy Depozyt systemu 
depozytowego, systemu rekompensat, ARM lub innej usługi, albo które są generowane 
bezpośrednio z systemu informatycznego służącego do prowadzenia przez KDPW_CCP S.A. 
systemu rozliczeo transakcji, lub dokumenty, które są rejestrowane bezpośrednio w 
którymkolwiek z tych systemów informatycznych, a w szczególności, w stosunkach pomiędzy 
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Krajowym Depozytem oraz Uczestnikami SWI będącymi uczestnikami bezpośrednimi systemu 
depozytowego prowadzonego przez Krajowy Depozyt, zlecenia rozrachunku oraz pozostałe 
dowody ewidencyjne wymienione w Szczegółowych Zasadach Działania Krajowego Depozytu 
Papierów Wartościowych;”; 
 

4) w § 3 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
 
„4) zakres oraz strukturę komunikatów własnych XML oraz stałopolowych KDPW, które mogą byd 
przekazywane w ramach  SWI przy wykorzystaniu systemu ESDI/WEB, Krajowy Depozyt określa 
na swojej witrynie internetowej.”; 
 

5) w § 4 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
 
„4) zakres oraz strukturę komunikatów własnych XML KDPW, które mogą byd przekazywane w 
ramach SWI  przy wykorzystaniu systemu ESDK, Krajowy Depozyt określa na swojej witrynie 
internetowej.”; 
 

6) tytuł rozdziału III otrzymuje brzmienie: 
 
„III. Przesyłanie dokumentów w ramach SWI przy wykorzystaniu systemu ESDI/WEB oraz 
ESDK” 
 

7) tytuł rozdziału IV otrzymuje brzmienie: 
 

„IV. Środki bezpieczeostwa stosowane w ESDI/WEB i w ESDK w ramach SWI”; 
 

§ 2 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
2. Zmiany Regulaminu SWI, o których mowa w § 1, zostają wprowadzone z dniem 3 stycznia 2018 

r., z zastrzeżeniem postanowieo § 21 ust. 4 Regulaminu SWI. 

 

Sławomir Panasiuk Michał Stępniewski 
Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 


