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Warszawa, 21 października 2022 r. 

Uczestnicy Repozytorium transakcji EMIR i SFTR 
Uczestnicy ARM 
Uczestnicy Systemu Rekompensat 
Agenci Numerujący 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że z dniem 5 listopada 2022 r. wejdą w życie zmiany Regulaminu dostępu 
do systemów informatycznych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (Regulamin 
dostępowy), dokonane uchwałą Zarządu KDPW Nr 959/2022 z dnia 21 października 2022 r. poprzez 
nadanie Regulaminowi nowego brzmienia. Treść ww. uchwały jest dostępna na stronie internetowej 
Krajowego Depozytu w zakładce „Regulacje”. 
Zmiany Regulaminu związane są przede wszystkim  z wdrożeniem drugiego składnika uwierzytelnienia 
w obszarze Portalu usług https://online.kdpw.pl.  
 
Po wdrożeniu dodatkowego czynnika uwierzytelnienia, każdy dostęp do aplikacji na Portalu usług 
będzie wymagać uwierzytelnienia dwoma składnikami (tzw. model MFA – multifactor authentication). 
Wprowadzenie wymogu podania dodatkowego składnika uwierzytelnienia stanowić będzie 
dodatkowe zabezpieczenie pozwalające na upewnienie się, że osoba próbująca uzyskać dostęp do 
aplikacji jest tą, za którą się podaje i posiada wszelkie niezbędne atrybuty by to potwierdzić. Na chwilę 
obecną taka weryfikacja realizowana jest na bazie wskazania hasła do konta dostępowego, co stanowi 
tzw. atrybut wiedzy. W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa wprowadzony zostanie drugi czynnik 
uwierzytelniania, który będzie bazował na tzw. atrybucie posiadania. Oznacza to, że w procesie 
uwierzytelnienia użytkownik będzie musiał udowodnić, że posiada dostęp do zaufanego i przypisanego 
mu urządzenia. 
Urządzeniem zaufanym będzie: 
− aplikacja mobilna (KDPW Group Authenticator), dostępna do pobrania z autoryzowanych sklepów – 
Google Play (Android), App Store (iOS – Apple),  która po zainstalowaniu jej przez użytkownika zostanie 
skojarzona z odpowiednim kontem dostępowym (tożsamością cyfrową użytkownika),  
lub 
− zaufana przeglądarka internetowa, wykorzystywana na komputerze użytkownika, którą podczas 
logowania (po potwierdzeniu z wykorzystaniem aplikacji mobilnej) użytkownik oznaczy jako zaufaną. 
Wykorzystanie zaufanej przeglądarki do logowania (już po tym jak została wskazana jako zaufana) 
będzie weryfikowane automatycznie w procesie logowania jako dodatkowy czynnik uwierzytelnienia 
do wskazanego konta użytkownika. 
Zarządzanie listą przypisanych do danego konta dostępowego urządzeń zdefiniowanych jako zaufane, 
będzie możliwe z poziomu zarządzania kontem, przy wykorzystaniu dedykowanej aplikacji 
https://identity.kdpw.pl. W ramach tej aplikacji możliwe będzie zarówno usunięcie urządzeń z listy 
zaufanych, jak również zweryfikowanie wszystkich operacji uwierzytelnienia przeprowadzonych 
z użyciem danego urządzenia. 
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Wprowadzane zmiany Regulaminu dostępowego obejmują: 

1. Zmiany związane z wprowadzeniem dodatkowego czynnika uwierzytelniania opisane powyżej, 
w związku z którymi dodany został nowy § 4a (po zmianach § 6). 

2. Wprowadzenie niezbędnych zmiany dostosowujących obecną treść Regulaminu do specyfiki usług 
świadczonych emitentom oraz uczestnikom bezpośrednim, szczególnie poprzez uwzględnienie 
możliwości działania przez osobę upoważnioną przez uczestnika również w imieniu podmiotu, 
który uczestnikowi udzielił upoważnienia (agent emisji, agent płatniczy) - § 5 ust. 6, § 8 (po 
zmianach § 7 ust. 7, § 10). 

3. Dodanie zapisów określających moment skutecznego doręczenia komunikatów przekazywanych 
w komunikacji elektronicznej pomiędzy uczestnikiem a KDPW (§ 3 ust. 3-4). 

4. Wprowadzenie zapisów umożliwiających przekazywanie do KDPW dokumentów w formie 
elektronicznej  - § 5 ust. 3, § 9 ust. 2, § 12  ust. 2, § 14  ust. 2 (po zmianach § 7 ust. 4, § 11 ust. 2, § 
14 ust. 2, § 16 ust. 2).   

5. Wprowadzenie uprawnienia dla KDPW do automatycznego usunięcia z Portalu usług formularza 
dostępowego, w przypadku, gdy w terminie 90 dni kalendarzowych, wniosek o uzyskanie dostępu 
do aplikacji KDPW przez osobę, która wypełniła ten formularz, nie uzyska akceptacji KDPW - 
§ 5 ust. 8 (po zmianach § 7 ust. 9). 

6. Jednocześnie, wprowadzone zostały również zmiany porządkujące zapisy zmienianego 
Regulaminu, w tym zmiany  związane ze zmianami niektórych definicji.  

 
 

 

  


