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UCHWAŁA 

ZARZĄDU KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. 
Z DNIA 14 GRUDNIA 2021 r. 

 
W SPRAWIE ZMIANY ZASAD DOTYCZĄCYCH KOMUNIKACJI Z REPOZYTORIUM TRANSAKCJI DLA 

TRANSAKCJI FINANSOWANYCH Z UŻYCIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH  

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

 
§ 1 

 
W Zasadach dotyczących komunikacji z repozytorium transakcji dla transakcji finansowanych z użyciem 
papierów wartościowych, stanowiących załącznik do uchwały nr 227/2020 Zarządu Krajowego 
Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 17 marca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:  

 
1/ w § 2 pkt 5 - 8 otrzymują brzmienie: 
„5) aplikacji repozytorium transakcji SFTR – rozumie się przez to system informatyczny, 
wykorzystywany w ramach usługi repozytorium transakcji dla transakcji finansowanych z użyciem 
papierów wartościowych,, umożliwiający wymianę informacji lub komunikatów, przy wykorzystaniu 
transmisji danych;   
6) interfejsie U2A – rozumie się przez to graficzny interfejs komunikacyjny, wspierający manualną 
wymianę danych z aplikacją repozytorium transakcji SFTR; 
7) interfejsie A2A – rozumie się przez to interfejs komunikacyjny wspierający automatyczną wymianę 
danych pomiędzy aplikacją repozytorium transakcji SFTR a aplikacją uczestnika;  
8) bezpośredniej komunikacji z repozytorium transakcji – rozumie się przez to wykonywanie w aplikacji 
repozytorium transakcji SFTR czynności określonych w § 10 ust. 1  Regulaminu;”; 
 
2/ w §  3: 
a/ ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Interfejsami komunikacyjnymi z aplikacją repozytorium transakcji SFTR dostępnymi dla 
uczestników są interfejs U2A oraz interfejs A2A.”, 
b/ ust. 3 otrzymuje brzmienie:   
„3. Interfejsem komunikacyjnym z aplikacją repozytorium transakcji SFTR dostępnym dla podmiotów  
upoważnionych do komercyjnego dostępu do danych repozytorium  jest wyłącznie interfejs U2A.”; 
 
3/ § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4 
1. Komunikacja z KDPW z wykorzystaniem interfejsu U2A odbywa się z poprzez konto dostępowe w 
aplikacji dostępowej. Zasady otwierania konta dostępowego oraz zasady udzielania dostępu osobom 
upoważnionym przez uczestnika/podmiot upoważniony do komercyjnego dostępu do danych 
repozytorium do komunikacji z KDPW, jak również szczegółowe zasady dotyczące komunikacji z KDPW, 
określa Regulamin dostępu do systemów informatycznych Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych, przyjęty odrębną uchwałą Zarządu KDPW.    
2. Ustanowienie komunikacji z KDPW z wykorzystaniem interfejsu A2A odbywa się na zasadach 
określonych w Regulaminie, o którym mowa w ust. 1.”; 
4/ po  § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu: 
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„§ 4a 
1. W przypadku, gdy uczestnik powinien otrzymać komunikat zwrotny z aplikacji repozytorium 
transakcji SFTR, komunikat ten przekazywany jest tym samym kanałem komunikacji, którym uczestnik 
przekazał do KDPW komunikat, z którym powiązany jest ten komunikat zwrotny.  
2. Przez doręczenie uczestnikowi komunikatu zwrotnego uważa się zamieszczenie tego komunikatu w 
aplikacji repozytorium transakcji SFTR lub – w przypadku, gdy uczestnik ma ustanowione połączenie z 
wykorzystaniem interfejsu A2A - umieszczenie tego komunikatu w interfejsie A2A.”; 
 
5/ w § 5: 
a/ ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Osoba upoważniona przez uczestnika/podmiot  upoważniony do komercyjnego dostępu do danych 
repozytorium, może posiadać dostęp do aplikacji repozytorium transakcji SFTR w roli: 
1) użytkownika – osoba upoważniona posiada dostęp do bezpośredniej komunikacji z repozytorium 
transakcji, albo 
2) administratora - osoba upoważniona posiada dostęp do udzielania innym osobom dalszych 
pełnomocnictw do bezpośredniej komunikacji z repozytorium transakcji, a także do odwoływania 
takich pełnomocnictw, poprzez, odpowiednio, udzielanie albo odbieranie im dostępu do aplikacji 
repozytorium transakcji SFTR.”, 
b/ ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Akceptacja wniosku o uzyskanie dostępu przez pierwszego administratora upoważnionego przez 
podmiot  upoważniony do komercyjnego dostępu do danych repozytorium, oprócz zachowania 
warunków przewidzianych w Regulaminie, o którym mowa w § 4 ust. 1, wymaga przekazania do KDPW 
oryginału oświadczenia, o którym mowa w § 18 ust. 2 Regulaminu.  Po uzgodnieniu z KDPW, 
oświadczenie to może zostać przekazane w formie skanu.”, 
c/ ust. 5 otrzymuje brzeminie: 
„5. Wniosek o uzyskanie dostępu do aplikacji repozytorium transakcji SFTR w roli użytkownika złożony 
przez osobę, która jest jedynym ustanowionym dla uczestnika/podmiot  upoważniony do 
komercyjnego dostępu do danych repozytorium  administratorem, akceptuje lub odrzuca KDPW.”; 
 
6/ w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Regulamin, o którym mowa w § 4 ust. 1, stanowi integralną część niniejszych zasad.”; 
 
7/ w § 8 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. Przekazanie informacji o dokonanej zmianie Zasad, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, na 
adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej przez uczestnika do uzyskania dostępu do aplikacji 
repozytorium transakcji SFTR, uznaje się za skutecznie doręczone temu uczestnikowi.”. 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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