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UCHWAŁA NR 381/22 
ZARZĄDU KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. 

Z DNIA 28 KWIETNIA 2022r. 
 

W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁAT Z TYTUŁU UDOSTĘPNIANIA PRZEZ KDPW DANYCH 
REFERENCYJNYCH I STATYSTYCZNYCH  

 
Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w związku z § 8 ust. 
2 Regulaminu odpłatnego udostępniania przez KDPW danych referencyjnych i statystycznych GK 
KDPW, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 246/2021 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych S.A. z dnia 12 lutego 2021 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 
postanawia, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

Ustala się wysokość opłat pobieranych z tytułu udostępniania przez KDPW danych referencyjnych i 
statystycznych, o których mowa w Regulaminie odpłatnego udostępniania przez KDPW danych 
referencyjnych i statystycznych GK KDPW, w następujący sposób: 
 

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty Zniżka przy nabyciu 
wielu pakietów 
danych  

Zasady naliczania 
opłat 

I. Dla subskrypcji 
miesięcznej: 

   

1. Opłata z tytułu nabycia 
pakietu danych: 

400 zł  
- za każdy nabywany 
pakiet danych 

W przypadku nabycia 
2 pakietów – 10% 
zniżki za każdy 
nabywany pakiet  

Pobierana jest suma 
opłat z tytułu: 
- nabycia pakietów 
(pkt 1),  
- maksymalnej liczby 
użytkowników (pkt 2) 
oraz 
 - w przypadku, gdy 
został nabyty dostęp 
API - nabycia dostępu 
API (pkt 3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W przypadku nabycia 
3 pakietów - 20% 
zniżki za każdy 
nabywany pakiet 

W przypadku nabycia 
4 lub więcej pakietów 
- 30% zniżki za każdy 
nabywany pakiet 

2. Opłata z tytułu 
maksymalnej liczby 
użytkowników, w tym 
administratorów, którzy 
będą mogli korzystać z 
danych: 

  

2.1. Maksymalnie do 3 
użytkowników  

100 zł  



 

2 / 5 

2.2. Maksymalnie do 10 
użytkowników 

300 zł   
 
 
 
 
W przypadku nabycia 
więcej niż jednego 
dostępu API w 
ramach danej 
subskrypcji, opłata 
naliczana jako suma 
opłat za każdy nabyty 
dostęp API. 

2.3. Maksymalnie do 50 
użytkowników 

600 zł  

3. Opłata z tytułu nabycia 
dostępu API 

2 000 zł   

4. Opłaty z tytułu zmiany 
subskrypcji: 

   

4.1. Opłata z tytułu zmiany 
subskrypcji - zwiększenie 
liczby subskrybowanych 
pakietów 

400 zł  
- za każdy nabywany 
pakiet danych 

W przypadku, gdy 
łączna liczba 
posiadanych 
pakietów po 
zwiększeniu liczby 
subskrybowanych 
pakietów wynosi 2  – 
10% zniżki za każdy 
nowy nabywany 
pakiet  

Opłata pobierana 
jest w wysokości 
proporcjonalnej do 
liczby dni 
pozostałych do końca 
okresu 
rozliczeniowego w 
danej subskrypcji; 
przy czym liczba dni 
pozostałych do końca 
okresu 
rozliczeniowego 
liczona jest od dnia 
następującego po 
dniu zmiany 
subskrypcji. 
 

W przypadku, gdy 
łączna liczba 
posiadanych 
pakietów po 
zwiększeniu liczby 
subskrybowanych 
pakietów wynosi 3  – 
20% zniżki za każdy 
nowy nabywany 
pakiet  

W przypadku, gdy 
łączna liczba 
posiadanych 
pakietów po 
zwiększeniu liczby 
subskrybowanych 
pakietów wynosi 4 
lub więcej – 30% 
zniżki za każdy nowy 
nabywany pakiet  

 4.2. Opłata z tytułu zmiany 
subskrypcji - nabycie 
dostępu API 

2 000 zł  Opłata pobierana 
jest w wysokości 
proporcjonalnej do 
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liczby dni 
pozostałych do końca 
okresu 
rozliczeniowego w 
danej subskrypcji; 
przy czym liczba dni 
pozostałych do końca 
okresu 
rozliczeniowego 
liczona jest od dnia 
następującego po 
dniu zmiany 
subskrypcji. 
W przypadku nabycia 
więcej niż jednego 
dostępu API w 
ramach danej 
subskrypcji, opłata 
naliczana odrębnie 
dla każdego 
nabywanego 
dostępu API. 

II. Dla subskrypcji rocznej:    

1. Opłata z tytułu nabycia 
pakietu danych: 

2 400 zł  
- za każdy nabywany 
pakiet danych 

W przypadku nabycia 
2 pakietów – 10% 
zniżki za każdy 
nabywany pakiet  

Pobierana jest suma 
opłat z tytułu: 
- nabycia pakietów 
(pkt 1) 
- maksymalnej liczby 
użytkowników (pkt 2) 
- w przypadku, gdy 
został nabyty dostęp 
API - nabycia dostępu 
API (pkt 3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W przypadku nabycia 
3 pakietów - 20% 
zniżki za każdy 
nabywany pakiet 

W przypadku nabycia 
4 lub więcej pakietów 
- 30% zniżki za każdy 
nabywany pakiet 

2. Opłata z tytułu 
maksymalnej liczby 
użytkowników, w tym 
administratorów, którzy 
będą mogli korzystać z 
danych: 

  

2.1. Maksymalnie do 3 
użytkowników  

600 zł  

2.2. Maksymalnie do 10 
użytkowników 

1 800 zł  

2.3. Maksymalnie do 50 
użytkowników 

3 600 zł  
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3. Opłata z tytułu nabycia 
dostępu API 
 
 
 
 
 
 

12 000 zł    
W przypadku nabycia 
więcej niż jednego 
dostępu API w 
ramach danej 
subskrypcji, opłata 
naliczana jako suma 
opłat za każdy nabyty 
dostęp API. 

4. Opłaty z tytułu zmiany 
subskrypcji: 

   

4.1. Opłata z tytułu zmiany 
subskrypcji - zwiększenie 
liczby subskrybowanych 
pakietów 

2 400 zł  
- za każdy nabywany 
pakiet danych 

W przypadku, gdy 
łączna liczba 
posiadanych 
pakietów po 
zwiększeniu liczby 
subskrybowanych 
pakietów wynosi 2  – 
10% zniżki za każdy 
nowy nabywany 
pakiet  

Opłata pobierana 
jest w wysokości 
proporcjonalnej do 
liczby dni 
pozostałych do końca 
okresu 
rozliczeniowego w 
danej subskrypcji; 
przy czym liczba dni 
pozostałych do końca 
okresu 
rozliczeniowego 
liczona jest od dnia 
następującego po 
dniu zmiany 
subskrypcji. 
 

W przypadku, gdy 
łączna liczba 
posiadanych 
pakietów po 
zwiększeniu liczby 
subskrybowanych 
pakietów wynosi 3  – 
20% zniżki za każdy 
nowy nabywany 
pakiet  

W przypadku, gdy 
łączna liczba 
posiadanych 
pakietów po 
zwiększeniu liczby 
subskrybowanych 
pakietów wynosi 4 
lub więcej – 30% 
zniżki za każdy nowy 
nabywany pakiet  

 4.2. Opłata z tytułu zmiany 
subskrypcji - nabycie 
dostępu API 

12 000 zł  Opłata pobierana 
jest w wysokości 
proporcjonalnej do 
liczby dni 
pozostałych do końca 
okresu 
rozliczeniowego w 
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danej subskrypcji; 
przy czym liczba dni 
pozostałych do końca 
okresu 
rozliczeniowego 
liczona jest od dnia 
następującego po 
dniu zmiany 
subskrypcji. 
W przypadku nabycia 
więcej niż jednego 
dostępu API w 
ramach danej 
subskrypcji, opłata 
naliczana odrębnie 
dla każdego 
nabywanego 
dostępu API. 

 
 

§ 2 
 

Traci moc uchwała nr 1473/2021 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 7 
grudnia 2021r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu udostępniania przez KDPW danych 
referencyjnych i statystycznych. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 maja 2022 r.  
 
 
Maciej Trybuchowski          dr Paweł Górecki              Sławomir Panasiuk                     Michał Stępniewski  
Prezes Zarządu           Wiceprezes Zarządu               Wiceprezes Zarządu                  Wiceprezes Zarządu 
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