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UCHWAŁA  
ZARZĄDU KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. 

Z DNIA 12 GRUDNIA 2022 R. 
 

W SPRAWIE ZMIANY  
REGULAMINU DOSTĘPU DO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW 

WARTOŚCIOWYCH 

 

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

§ 1 

W Regulaminie dostępu do systemów informatycznych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 
przyjętym uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu nr 228/2020 z dnia 17 marca 2020 r. (t.j. przyjęty 
uchwałą Nr 959/2022 z dnia 21 października 2022 r.) w § 3 ust. 1 – 4 otrzymują brzmienie:  

„1. Komunikacja elektroniczna z KDPW dostępna jest poprzez następujące interfejsy komunikacyjne:  

1) interfejs U2A, będący interfejsem graficznym, wspierającym manualną wymianę danych z aplikacją 
KDPW dostępny w postaci interfejsu wprowadzania danych albo przekazywania 
ustrukturyzowanych komunikatów do dedykowanych kolejek, lub 

2) interfejs A2A, będący interfejsem wspierającym automatyczną wymianę danych pomiędzy 
aplikacją KDPW a aplikacją uczestnika, przy wykorzystaniu dedykowanych kolejek. 

2. Interfejsy komunikacyjne określone są dla każdej z usług odrębnie zgodnie z przyjętymi w danej 
usłudze zasadami dotyczącymi komunikacji. 

3. Komunikaty przekazane przez uczestnika do KDPW z wykorzystaniem interfejsu U2A, poprzez 
interfejs wprowadzania danych, uznaje się za doręczone z chwilą przyjęcia komunikatu przez KDPW, 
przy czym za przyjęcie komunikatu uważa się jego zapisanie w odpowiedniej aplikacji KDPW. 
Komunikaty przekazane  przez KDPW uczestnikowi z wykorzystaniem interfejsu U2A, poprzez interfejs 
wprowadzania danych, uznaje się za doręczone z chwilą zamieszczenia komunikatu w aplikacji albo, 
jeżeli tak postanowiono w danej usłudze, z chwilą wysłania uczestnikowi przez KDPW notyfikacji 
mailowej o umieszczeniu komunikatu w aplikacji. Adresem mailowym do doręczeń notyfikacji jest 
adres  wskazany w formularzu, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 1, jako adres do korespondencji. Adres 
ten potwierdza uczestnik składając oświadczenie w sprawie udzielenia osobie, o której mowa w § 7 
ust. 7 pkt 1, upoważnienia do działania w jego imieniu, a w przypadku, gdy dostępu udziela osoba 
upoważniona przez uczestnika, o której mowa w § 7 ust. 7 pkt 2, potwierdza go ta osoba, poprzez 
udzielenie dostępu do aplikacji. 

4. Komunikaty przekazane do KDPW z wykorzystaniem interfejsu A2A albo interfejsu U2A poprzez  
ustrukturyzowane komunikaty do dedykowanych kolejek uznaje się za doręczone z chwilą przyjęcia 
komunikatu przez KDPW, przy czym za przyjęcie komunikatu uznaje się rozpoczęcie kontroli tego 
komunikatu w aplikacji KDPW. Komunikaty przekazane przez KDPW uczestnikowi z wykorzystaniem 
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interfejsu A2A uznaje się za doręczone z chwilą umieszczenia w kolejce wyjściowej uczestnika.”. 

§ 2 

Uchwala wchodzi w życie z dniem 27 grudnia 2022 r.  
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