
 

Informacje w Portalu publikowane są w podziale na sekcje, które odpowiadają usługom Grupy KDPW: 

− Centralny Depozyt – dane udostępniane w ramach pakietów, 
− Agencja numerująca – dane udostępniane w ramach pakietów, 
− Izba Rozliczeniowa – dane udostępniane w ramach pakietów, 
− Repozytorium Transakcji – dane publiczne, 
− RZE.INFO – dane publiczne. 

 

Udostępnianie danych 
  

Dane publiczne udostępniane są w kanale otwartym bez konieczności zakładania konta dostępowego. 
Natomiast subskrypcja bezpłatnych i płatnych pakietów danych objęta jest jednolitym systemem 
dostępowym Grupy KDPW https://online.kdpw.pl/, który pozwala, w ramach posiadanych upoważnień, 
korzystać również z innych usług KDPW oraz KDPW_CCP włączonych do tego systemu.  

 
 
Portal danych 
Jak korzystać z danych? 



 
Raporty płatne są udostępniane za pośrednictwem formularzy z wykorzystaniem ogólnodostępnych 
przeglądarek internetowych, a dodatkowo zawierają: 

− formularze manualne z możliwością eksportu do formatu JSON, XLS i XML, 
− API - opracowaną zgodnie ze standardem OpenAPI w wersji 3.0.3. 

Szczegóły zostały opisane w instrukcji użytkownika 

 

Rozwiązania techniczne 
  

W ramach odpłatnego udostępniania danych została uruchomiona funkcjonalność API, zgodna ze 
standardem OpenAPI. API jest opcją dodatkową w stosunku do dostępów posiadanych przez 
użytkowników i pozwala na zbudowanie zautomatyzowanego, programistycznego interfejsu do 
odpłatnych danych referencyjnych i statystycznych.  

API zapewnia pobieranie wystandaryzowanych struktur danych JSON lub XML za pomocą typowych 
poleceń protokołu HTTP. Struktury te są również wykorzystywane przy eksporcie danych w ramach 
dostępu za pomocą GUI. Zakres informacyjny z wykazem pól oraz ich formatem dla wszystkich raportów, 
dostępne są  pod  adresem: https://data.kdpw.pl/p/structures. Wykaz zawiera również dopuszczalne 
operacje na danym polu.  

Szczegóły techniczne rozwiązań stosowanych w Portalu danych są publikowane w zakładce 
https://data.kdpw.pl/developers/ gdzie zamieszczona została specyfikacja standardu Open API.  

 

Aktualizacja danych 
  

Dane w raportach udostępnianych  w ramach pakietów są aktualizowane cyklicznie, na koniec dnia, 
zgodnie ze zmieniającymi się danymi w systemach i bazach KDPW oraz KDPW_CCP. Analogiczna 
sytuacja ma miejsce w przypadku serwisu RZE. W przypadku danych pochodzących z systemów 
Repozytoriów transakcji aktualizacja odbywa się raz w tygodniu. 

https://www.kdpw.pl/uploads/user_files/dokumenty/Portal_Danych_KDPW_instrukcja_uzytkownika.pdf
https://data.kdpw.pl/p/structures

