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BD/ZW/ 67 /2022 
 

 
Warszawa, 15 czerwca 2022 r. 
 
 
Uczestnicy SWI 
 
 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
 
w nawiązaniu do pisma z dnia 25 marca 2022 r. (SCP/ZW/3/2022, CCP/ZW/233/2022), Zarząd Krajowego 
Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uprzejmie informuje o dokonaniu zmian 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. z późn. zm. (dalej: „Regulamin SWI”).  
 
W związku z powyższym, działając na podstawie § 21 ust. 3 Regulaminu SWI, w załączeniu do niniejszego 
pisma przesyłamy treść uchwały Nr 512/2022 Zarządu KDPW S.A. z dnia 8 czerwca 2022 r. mocą której 
dokonane zostały w/w zmiany, jak również uprzejmie informujemy, że wejdą one w życie z dniem  1 lipca 
2022 r., za wyjątkiem zmian dotyczących uchylenia postanowień Regulaminu SWI umożliwiających 
przesyłanie za pośrednictwem ESDI/WEB informacji lub dokumentów dot. systemu rekompensat oraz 
systemu ARM, których termin wejścia w życie przypadnie na dzień 1 listopada 2022 r. 
 
Celem wprowadzenia zmian jest w głównej mierze modyfikacja związana z wyeliminowaniem 
przeglądarki Internet Explorer, a tym samym funkcji podpisu, która pozwoli na wykorzystanie ESDI/WEB 
w wiodących obecnie przeglądarkach internetowych. Pozostawiona zostanie funkcja uwierzytelnienia z 
wykorzystaniem imiennego certyfikatu SWI (bez zmian pozostanie również proces uzyskiwania 
certyfikatu od KDPW). Jednocześnie, dla zapewnienia procesu weryfikacji integralności przesyłki, 
realizowanego obecnie przez podpis, wyznaczana będzie funkcja skrótu (tzw. hash) z przekazanego do 
przesłania pliku. Dodatkowo, wygaszona zostanie możliwość ustanawiania nowych połączeń z ESDI/WEB 
poprzez REST API. 
 
Jednocześnie pragniemy uprzejmie poinformować, że w dniu dzisiejszym, na witrynie internetowej 
Krajowego Depozytu www.kdpw.pl zamieszczone zostały wzory aneksów do Porozumień SWI, których 
zawarcie umożliwi zaimplementowanie części zmian Regulaminu SWI dokonanych w/w uchwałą Nr 
512/2022 Zarządu KDPW S.A. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwie pilne 
pobranie właściwej dla Państwa instytucji wersji aneksu i po podpisaniu jej zgodnie z zasadami 
reprezentacji Państwa podmiotu, przesłanie jej do Krajowego Depozytu. Zawarcie aneksu do 
Porozumienia SWI może nastąpić w formie elektronicznej (w takim wypadku plik w formacie *.pdf 
opatrzony kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi osób reprezentujących Uczestnika SWI powinien 
zostać wysłany na adres poczty kdpw@kdpw.pl), bądź w formie  pisemnej -  w takim wypadku uprzejmie 
prosimy o przeslanie dwóch, podpisanych egzemplarzy aneksu na adres Krajowego Depozytu.  

http://www.kdpw.pl/
mailto:kdpw@kdpw.pl


Ponadto, zgodnie z postanowieniami § 21 ust. 4 Regulaminu SWI, w przypadku gdy Uczestnik SWI nie 
wyraża zgody na dokonanie zmiany Regulaminu SWI, przysługuje mu prawo wypowiedzenia 
Porozumienia SWI z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie 
powinno zostać doręczone do Krajowego Depozytu w formie pisemnej, w terminie dwóch tygodni, od 
dnia otrzymania przez Uczestnika SWI niniejszego pisma. 
  

Z poważaniem, 

 

 

 
dr Paweł Górecki                      Sławomir Panasiuk 
Wiceprezes Zarządu                      Wiceprezes Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) uchwała Nr 512/2022 Zarządu KDPW S.A. z dnia 8 czerwca 2022 r., 

2) ujednolicony tekst Regulaminu SWI przyjęty uchwałą Nr 512/2022 Zarządu KDPW S.A. z dnia 8 czerwca 

2022 r. 
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