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I Postanowienia ogólne 

§ 1 

W celu umożliwienia podmiotom będącym odbiorcami usług Krajowego Depozytu, zwanych dalej 
Uczestnikami, wytwarzania rozwiązań informatycznych integrujących się z Platformą Blockchain dla 
Rynku Kapitałowego, oraz integrowania poprzez Platformę Blockchain własnych rozwiązań 
informatycznych z aplikacjami Krajowego Depozytu działającymi na tej Platformie, Krajowy Depozyt na 
zasadach opisanych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem) udostępnia  środowisko 
akceleracyjne Platformy.  

§ 2 

1. Ilekroć w przepisach Regulaminu mowa jest o: 
1) Platformie Blockchain albo Platformie Blockchain dla Rynku Kapitałowego – rozumie się przez 

to platformę sieci DLT wytworzoną w oparciu o rozwiązanie Hyperledger Fabric wykorzystujące 
prywatny model sieci, oferowaną przez Krajowy Depozyt, 

2) środowisku akceleracyjnym Platformy – rozumie się przez to administrowane przez Krajowy 
Depozyt środowisko testowe Platformy Blockchain, wraz ze środowiskami testowymi aplikacji 
Krajowego Depozytu działającymi na Platformie, udostępnione Uczestnikowi w celu budowy 
prototypów własnych rozwiązań informatycznych,  

3) Krajowym Depozycie – rozumie się przez to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., 
4) Uczestniku – rozumie się przez to podmiot będący odbiorcą usług Krajowego Depozytu, w 

szczególności będący uczestnikiem Krajowego Depozytu, Repozytorium Transakcji, ARM, 
5) Użytkowniku Platformy – rozumie się przez to Uczestnika lub podmiot wskazany przez 

Uczestnika, będącego stroną zawartej z Krajowym Depozytem umowy o udostepnienie 
środowiska akceleracyjnego Platformy,  

6) Umowie – rozumie się przez to Umowę o udostepnienie środowiska akceleracyjnego Platformy; 

2. Niniejszy Regulamin dostępu do środowiska akceleracyjnego Platformy Blockchain określa zasady 
uzyskiwania dostępu oraz korzystania ze środowiska akceleracyjnego Platformy. 

3. Krajowy Depozyt może dokonywać zmian Regulaminu. Treść zmian Regulaminu Krajowy Depozyt 
udostępnia na swojej stronie internetowej na co najmniej 5 dni przed ich wejściem w życie. 

4. Przekazanie informacji o zmianie Regulaminu, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, na adres 
poczty elektronicznej wskazany w Umowie uznaje się za skutecznie doręczone Użytkownikowi 
Platformy. 
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5. W przypadku, gdy Użytkownik Platformy nie wyraża zgody na dokonanie zmiany Regulaminu, 
przysługuje mu prawo wypowiedzenia umowy z Krajowym Depozytem, z zachowaniem warunków 
wypowiedzenia przewidzianych w Umowie. 

6. Jeżeli Użytkownik Platformy nie wypowiedział Umowy zgodnie z ust. 5, oznacza to, że Użytkownik 
Platformy wyraził zgodę na zmiany Regulaminu, o których został powiadomiony zgodnie 
z postanowienia ust. 3 i 4.  

II Zasady udzielania dostępu do Platformy Blockchain 

§ 3 

1. Dostęp do środowiska akceleracyjnego Platformy Blockchain może uzyskać Uczestnik lub podmiot 
wskazany przez Uczestnika.  

2. Uzyskanie dostępu do środowiska akceleracyjnego Platformy wymaga zawarcia Umowy 
z Krajowym Depozytem. Zawarcie przez Krajowy Depozyt Umowy z podmiotem innym niż 
Uczestnik jest możliwe wyłącznie na wniosek Uczestnika złożony w formie pisemnej lub 
elektronicznej.  

3. Regulamin stanowi integralną część Umowy. 

§ 4 

1. Dostęp do środowiska akceleracyjnego Platformy jest nieodpłatny. 

2. O udzieleniu dostępu danemu podmiotowi decyduje Krajowy Depozyt, co oznacza, że Uczestnik 
ani podmiot wskazany przez Uczestnika, nie posiadają roszczenia o zawarcie Umowy. 

3. Udzielając dostępu, Krajowy Depozyt bierze przede wszystkim pod uwagę fakt, czy rozwiązanie 
wytwarzane przez Użytkownika Platformy będzie wspierać rozwój rynku finansowego. 

III Zasady korzystania z Platformy Blockchain 

§ 5 

1. Sposób korzystania przez Użytkownika z Platformy Blockchain może polegać na: 
1) integracji własnego węzła sieci z Platformą Blockchain w oparciu o udostępniony przez Krajowy 

Depozyt smart kontrakt realizujący przetwarzanie danych w obrębie sieci, wytworzony 
w modelu Open Source Hyperledger Fabric,  

2) wytworzeniu i przetestowaniu własnych rozwiązań informatycznych w ramach infrastruktury 
Platformy Blockchain przez wykorzystanie interfejsu API udostępnionego przez Krajowy Depozyt 
poprzez sieć internet. 

2. Krajowy Depozyt nie udostępnia w ramach udzielania dostępu do Platformy kodów źródłowych 
rozwiązań informatycznych. 

3. W związku z udostępnieniem Użytkownikowi Platformy smart kontraktu, o którym mowa w ust. 1 
pkt 1, Krajowy Depozyt udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenośnej, 
nieodpłatnej sublicencji (bez prawa do udzielania dalszych sublicencji), na używanie smart 
kontraktu w ramach realizacji Umowy.  

4. Za wykorzystanie przez Użytkownika oprogramowania Hyperledger Fabric, do którego prawa 
autorskie należą do osoby trzeciej, i którego wykorzystanie podlega warunkom licencyjnym 
określonym przez tę osobę trzecią, Krajowy Depozyt nie ponosi odpowiedzialności. 

5. W związku z udostepnieniem Użytkownikowi Platformy interfejsu API, o którym mowa w ust. 1 pkt 
2, Krajowy Depozyt udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenośnej, 
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nieodpłatnej licencji (bez prawa do udzielania sublicencji), na używanie API w ramach realizacji 
Umowy.  

6. W ramach udzielonych licencji/sublicencji Użytkownik Platformy: 
1) nie może rozpowszechniać ani w inny sposób przekazywać oprogramowania stronom trzecim, 
2) może kopiować oprogramowanie wyłącznie do użytku zgodnego z Umową, 
3) nie jest uprawniony do dekompilowania, modyfikowania ani dezasemblowania 

oprogramowania, 
4) nie jest uprawniony do udzielania sublicencji na swoje prawa wynikające z udzielonej licencji 

(sublicencji), chyba, że Krajowy Depozyt wyrazi na to zgodę; wyrażenie przez Krajowy Depozyt 
zgody na udzielenie sublicencji wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Krajowy Depozyt udziela Użytkownikowi licencji (sublicencji), o których mowa w ust. 4, 6 i 7, na 
czas oznaczony obowiązywania Umowy. Licencje te wygasają automatycznie wraz z rozwiązaniem 
lub wygaśnięciem Umowy. 

8. Krajowy Depozyt nie zapewnia wsparcia technicznego dla interfejsu API i nie zapewnia aktualizacji, 
poprawek ani zmian w API. Ponadto nie gwarantuje stałego i nieprzerwanego dostępu do interfejsu 
API oraz nie udziela żadnych gwarancji dotyczących rezultatów użycia API. 

9. Krajowy Depozyt nie zapewnia Użytkownikowi Platformy wykonywania kopii bezpieczeństwa. 

10. Środowisko akceleracyjne Platformy udostępniane w ramach realizacji Umowy nie musi być 
w pełni zgodne z aktualnie udostępnianym przez Krajowy Depozyt  środowiskiem produkcyjnym 
Platformy Blockchain. 

11. Krajowy Depozyt nie zapewnia dokonywania zmian dostosowujących oprogramowanie Platformy 
do specyficznych wymagań Użytkownika. Ewentualne zmiany dostosowujące mogą zostać 
dokonane na podstawie odrębnej umowy.  

§ 6 

1. Wytworzone w ramach Umowy rozwiązania informatyczne nie dają uprawnień do ich 
komercyjnego użycia na środowisku produkcyjnym Platformy Blockchain. Udostepnienie tych 
rozwiązań w środowisku produkcyjnym Platformy Blockchain wymaga odrębnej umowy.   

2. Autorskie prawa majątkowe do rozwiązań wytworzonych przez Użytkownika Platformy pozostają 
jego własnością. Krajowemu Depozytowi nie przysługują żadne prawa do korzystania z tych 
rozwiązań. 

IV Odpowiedzialność 

§ 7 

1. Krajowy Depozyt nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione 
przez Użytkownika w związku z jego dostępem do środowiska akceleracyjnego Platformy 
lub brakiem tego dostępu – również w sytuacji, gdy brak tego dostępu wynikał z przyczyn leżących 
po stronie Krajowego Depozytu. Ponadto Krajowy Depozyt nie ponosi odpowiedzialności 
za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika Platformy w związku z uzyskaniem 
przez osoby nieupoważnione przez Użytkownika dostępu do środowiska akceleracyjnego 
Platformy. 

2. Krajowy Depozyt i Użytkownik nie odpowiadają za szkody poniesione przez drugą Stronę wskutek 
awarii albo w związku z działaniem rozwiązań informatycznych lub jakimkolwiek wykorzystaniem, 
jak również wskutek awarii środków łączności pomiędzy Stronami. 

3. Krajowy Depozyt zapewnia, że posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie oraz licencje 
z prawem udzielania sublicencji, uprawniające do korzystania przez Krajowy Depozyt z rozwiązań 
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informatycznych wykorzystywanych w ramach realizacji Umowy. Tym niemniej, w przypadku 
roszczenia osoby trzeciej wniesionego przeciwko Użytkownikowi Platformy dotyczącego 
naruszenia prawa autorskiego tej osoby z tytułu korzystania z rozwiązań informatycznych 
udostępnionych w ramach Umowy, Krajowy Depozyt  zobowiązuje się zwrócić Użytkownikowi 
równowartość odszkodowania zapłaconego tej osobie na podstawie ostatecznego rozstrzygnięcia 
sądu.   


