
 
NR 1431/2020 

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. 
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UCHWAŁA  
ZARZĄDU KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. 

Z DNIA 23 GRUDNIA 2020 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 § 5: 
 
 a/ w ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 
 
„Za oryginał dokumentu uznaje się również dokument lub skan dokumentu opatrzony kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym zgodnie z zasadami reprezentacji użytkownika.”; 
 
 
b/ ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
 
„3) agentem, z zastrzeżeniem ust. 5a, lub”; 
 
 
c/ w ust. 5 po pkt. 3 dodaje się pkt. 4, 5 i 6 w brzmieniu: 
 

„4)  podmiotem z siedzibą na terytorium państwa objętego akredytacją, o której mowa w § 2 ust. 1,  
prowadzącym na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru, a także podlegającym 
nadzorowi tego organu, działalność inwestycyjną w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej, w 
szczególności w zakresie przechowywania instrumentów finansowych, który zamierza działać 
jako agent na rzecz podmiotów prawnych, dla których przechowuje instrumenty finansowe, lub 

 
5)   podmiotem z siedzibą na terytorium państwa objętego akredytacją, o której mowa w § 2 ust. 1,  

prowadzącym na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru, a także podlegającym 
nadzorowi tego organu, działalność jako instytucja kredytowa w rozumieniu przepisów Unii 
Europejskiej, który zamierza działać jako agent na rzecz podmiotów prawnych, od których 
przyjmuje fundusze podlegające zwrotowi, lub 

 
6)    raportującym uczestnikiem Repozytorium Transakcji lub uczestnikiem ARM, prowadzonych 

przez KDPW, z zastrzeżeniem ust. 5a,”; 
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d/ ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
 
„8. Komunikacja z KDPW, z wykorzystaniem interfejsu A2A,  następuje przy wykorzystaniu certyfikatu 
elektronicznego wydanego użytkownikowi do komunikacji z KDPW jako uczestnikowi Repozytorium 
Transakcji lub uczestnikowi ARM.”; 
 
 
2) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu: 
 

„§ 17a 
 

1. Podmiot prawny będący osobą fizyczną, dla którego umowa o rejestrację oraz utrzymywanie kodu 
identyfikującego nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu 
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), może w terminie 14 dni od 
dnia rejestracji przez KDPW kodu identyfikującego na koncie internetowym użytkownika odstąpić 
od umowy o rejestrację oraz utrzymywanie kodu identyfikującego.  
 

2. Prawo odstąpienia od umowy wykonuje się poprzez dostarczenie listem poleconym, na adres 
KDPW, oświadczenia podmiotu prawnego o odstąpieniu od umowy. W oświadczenia należy 
zamieścić uzasadnienie, że umowa o rejestrację oraz utrzymywanie kodu identyfikującego nie ma 
dla podmiotu prawnego charakteru zawodowego, oraz dokumenty to potwierdzające, w 
szczególności wydruk z CEiDG dotyczący tego podmiotu. 
 

3. W razie odstąpienia KDPW zwraca wniesioną opłatę w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
oświadczenia o odstąpieniu, na rachunek bankowy, z którego dokonywana była płatność.”; 

 
 
3) w § 26: 
 
a/ ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 
„1. Zmiana użytkownika obsługującego kod identyfikujący  może zostać dokonana poprzez zmianę 
agenta, poprzez zarejestrowanie kodu identyfikującego na koncie podmiotu prawnego  
i wyrejestrowanie z konta agenta, jak również poprzez zarejestrowanie kodu na koncie agenta  
i wyrejestrowanie z konta podmiotu prawnego.”; 
 
 
b/ w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 
 
„Agent będący organem egzekucyjnym załącza do wniosku o zmianę użytkownika dokument 
potwierdzający prowadzenie egzekucji z rachunku podmiotu prawnego.”; 
 
 
4) w § 29: 
 
a/ po ust. 2c dodaje się ust. 2d w brzmieniu: 
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„2d. Zarząd KDPW może, na czas określony, ustalić inne stawki rabatów, jak również określić inne liczby 
kodów, niż wskazane w ust. 2 i 2a.”; 
 
b/ w ust. 7 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 
 
„Agent, któremu przyznano uprawnienia szczególne, o których mowa w § 5 ust. 5, mający siedzibę 
poza terytorium Polski może wnosić opłaty także w funtach brytyjskich (GBP), dolarach amerykańskich 
(USD) oraz euro (EUR). Przeliczenie wartości wpłaty z waluty  polskiej na walutę obcą następuje według 
kursu średniego Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu wystawienia faktury.”. 

 
§ 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, 
nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2021 r.  
 
 
Maciej Trybuchowski  dr Paweł Górecki               Sławomir Panasiuk    Michał Stępniewski 
Prezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu         Wiceprezes Zarządu    Wiceprezes Zarządu
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