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Słowniczek 
 

KDPW – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.; 

GK KDPW – KDPW oraz spółki zależne od KDPW; 

Regulamin / Zasady – zbiór przepisów normujących udostępnianie przez KDPW danych referencyjnych i 

statystycznych  

Portal danych – portal https://data.kdpw.pl, poprzez który KDPW udostępnia dane; 

Subskrypcja – umowa zawarta pomiędzy KDPW a klientem dotycząca odpłatnego dostępu do danych; 

Pakiet danych – zestaw określonych przez KDPW danych udostępniany na portalu; 

Dostęp API – dostęp do portalu danych z wykorzystaniem interfejsu programowania aplikacji, 

stanowiącego zespół ustalonych przez KDPW reguł umożliwiających komunikację pomiędzy aplikacją 

klienta a portalem danych; 

Raport – zbiór danych referencyjnych i statystycznych opartych na danych źródłowych pochodzących z 

systemów informatycznych GK KDPW; 

Klient – podmiot, któremu na podstawie zawartej z KDPW umowy, KDPW udostępnia odpłatne 

zamieszczone na portalu raporty;   

Użytkownik – osoba fizyczna, działająca w imieniu klienta, posiadająca bezpośrednio dostęp do danych; 

Administrator – użytkownik, który jednocześnie jest uprawniony do zawarcia umowy w imieniu klienta 

oraz do udzielania innym osobom  dalszych pełnomocnictw do bezpośredniego pobierania danych w 

imieniu klienta, a także do odwoływania takich dalszych pełnomocnictw, poprzez, odpowiednio, 

udzielanie albo odbieranie im dostępu do danych na portalu, w roli użytkownika lub administratora;  

konto dostępowe – konto, o którym mowa w Regulaminie dostępu do systemów informatycznych 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, którego otwarcie jest niezbędne do pobierania danych; 

‘Imoje’ – bramka płatności online dostarczana przez bank. 
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I. Wstęp 
 

 

Informacje w Portalu danych są publikowane w podziale na sekcje będące pochodną usług 

prowadzonych w GK KDPW: 

• Centralny Depozyt 

• Agencja numerująca 

• Izba Rozliczeniowa 

• Repozytorium Transakcji 

• RZE.INFO 

W ramach Portalu danych zostały powołane trzy poziomy dostępu. Dane udostępniane są odpłatnie po 

zalogowaniu i wykupieniu pakietów lub nieodpłatnie w trybie po zalogowaniu lub w kanale otwartym 

zgodnie z poniższymi zasadami: 

• dostęp do danych, jakie KDPW zobowiązany jest publikować z mocy prawa, m.in. z uwagi na 

polskie ustawodawstwo oraz regulacje europejskie, jest bezpłatny i nie wymaga zakładania 

konta użytkownika, 

• dostęp do części danych jest bezpłatny, ale wymaga założenia konta użytkownika w Portalu 

danych, wystąpienia o dostęp do pakietu bezpłatnego i zaakceptowania Zasad bezpłatnego 

udostępniania danych przez KDPW, 

• dostęp do bardziej szczegółowych danych, w formatach umożliwiających eksport tych danych     

jest odpłatny i świadczony zgodnie z Regulaminem odpłatnego udostępniania przez KDPW 

danych referencyjnych i statystycznych GK KDPW. 

W przypadku dwóch ostatnich punktów  dane udostępniane są za loginem. Portal danych KDPW jest 
objęty jednolitym systemem dostępowym Grupy KDPW, który pozwala, w ramach posiadanych 
upoważnień, korzystać również z innych usług KDPW oraz KDPW_CCP włączonych do tego systemu. 
Oznacza to, że logowanie do Portalu danych jest realizowane za pośrednictwem tych samych kont 
dostępowych, które wykorzystywane są do uwierzytelniania do innych aplikacji KDPW i KDPW_CCP. 
Portal danych przekierowuje użytkownika automatycznie do dedykowanej strony w celu logowania lub 
założenia konta. 

  

http://www.kdpw.pl/pl/Regulacje/Documents/ZASADY_BEZPLATNEGO_UDOSTEPNIANIA_DANYCH.pdf
http://www.kdpw.pl/pl/Regulacje/Documents/ZASADY_BEZPLATNEGO_UDOSTEPNIANIA_DANYCH.pdf
http://www.kdpw.pl/pl/Regulacje/Documents/Regulamin_odplatnego_udostepniania_danych.pdf
http://www.kdpw.pl/pl/Regulacje/Documents/Regulamin_odplatnego_udostepniania_danych.pdf
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W przypadku konieczności założenia nowego konta, po kliknięciu na podkreślony tekst hiperłącza 

„Zarejestruj się teraz” przechodzi się do ekranu formularza rejestracyjnego. W poniższe pole formularza 

należy wpisać adres email, po czym kliknąć „Przyślij mi kod weryfikacyjny”. Na wskazany adres zostanie 

wysłany kod sprawdzający poprawność tegoż adresu email.  

 

 

Użytkownik na skrzynkę pocztową otrzyma wiadomość następującej treści: 

 

Przepisując otrzymany kod w miejsce „Kod weryfikacyjny” i klikając „zweryfikuj kod”, zostanie 

wyświetlona informacja o poprawnym zweryfikowaniu adresu email i możliwości kontynuacji zakładania 

konta (lub komunikat o niepoprawnym kodzie weryfikacyjnym i możliwości ponownej próby).  W 

przypadku pozytywnej weryfikacji należy:  

• ustanowić i potwierdzić hasło. Hasło musi spełniać poniższe wymagania co do złożoności. Musi 

składać się z co najmniej ośmiu znaków i zawierać znaki z trzech spośród następujących czterech 

kategorii:  

· wielkie litery alfabetu łacińskiego (od A do Z)   

· małe litery alfabetu łacińskiego (od a do z)  

· cyfry systemu dziesiętnego (od 0 do 9)  

· znaki niealfabetyczne (na przykład !, $, #, %)  

• wprowadzić imię i nazwisko użytkownika,  

• zaakceptować treść zgody na przetwarzanie danych osobowych,  

• zapoznać się z klauzulami informacyjnymi oraz zaakceptować je.   

Po zrealizowaniu wszystkich powyższych punktów dochodzi do aktywacji przycisku „Utwórz”. Po jego 

kliknięciu konto użytkownika zostanie utworzone. Kwestie autoryzacji dostępu do pakietów płatnych i 

niepłatnych zostały opisane w kolejnym rozdziale. 
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II. Dane udostępniane za loginem 

 

1. Raporty i pakiety  
 
Na stronie Portalu Danych data.kdpw.pl wszystkie raporty zostały przyporządkowane do trzech 
obszarów: Centralny Depozyt, Agencja numerująca, Izba Rozliczeniowa. Zakres informacyjny pakietu 
bezpłatnego składa się z następujących raportów: 

• Liczba i wartość operacji zaewidencjonowanych w KDPW, 

• Liczba uczestników CSD KDPW w podzielę na rodzaj działalności, 

• Kapitalizacja instrumentów finansowych zarejestrowanych w KDPW w podziale na grupę 
instrumentu, 

• Liczba i wartość transakcji rozliczanych w KDPW_CCP, 

• Liczba uczestników rozliczających i nierozliczających KDPW_CCP, 

• Liczba instrumentów pochodnych zarejestrowanych w KDPW_CCP, 

• Liczba instrumentów finansowych zarejestrowanych lub nadanych w KDPW. 
Zawarte w pakiecie bezpłatnym raporty są dostępne po zaakceptowaniu Zasad bezpłatnego 
udostępniania danych. Zawartość pakietu może podlegać modyfikacjom zgodnie z celem biznesowym 
usługi. 
 
 
KDPW udostępnia również odpłatne dane referencyjne i statystyczne. Usługa skierowana jest do 

podmiotów prawnych, w tym do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jeśli nabywają 

one dane w związku z zawodową działalnością.  

 
Raporty płatne posiadają kafelki z ikonką monet znajdującą się w ich prawym górnym rogu. 
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Płatne dane referencyjne i statystyczne zostały podzielone na raporty zgrupowane w tematyczne bloki, 
tzw. pakiety, takie jak: wykaz instrumentów finansowych, szczegóły dotyczące rozrachunku, dane 
referencyjne instytucji. Rodzaje pakietów oraz zakres danych (raportów) prezentowanych w ramach 
pakietów będą podlegać w przyszłości modyfikacjom zgodnie z celem biznesowym usługi. 
 
Osoba reprezentująca klienta, tzw. Administrator za pośrednictwem Portalu danych zamawia tzw. 
Subskrypcje. W ramach subskrypcji miesięcznych lub rocznych można wykupić określoną liczbę pakietów 
oraz zakres dostępu (liczba użytkowników/API).  
 
Poniżej przedstawiony został przykładowy zestaw raportów serwisu płatnego: 

• Raport 1. Dot. instrumentów finansowych rozliczanych w KDPW_CCP, 

• Raport 2. Dot. instrumentów finansowych zarejestrowanych lub nadanych w KDPW, 

• Raport 3. Dot. kontrahentów i ich danych tj.: LEI, NIP, REGON podmiotu, 

• Raport 4. Dot. instrumentów finansowych zarejestrowanych i wyrejestrowanych z KDPW, 

• Raport 5. Dot. kapitalizacji instrumentów finansowych rejestrowanych na kontach uczestników 
KDPW (z podziałem na rodzaj uczestnika), 

• Raport 6. Dot. emitentów, uczestników KDPW i pozostałych uczestników rynku, 

• Raport 7. Dot. zdarzeń korporacyjnych instrumentów finansowych zrealizowanych w KDPW, 

• Raport 8. Dot. zbiorczej listy instrumentów finansowych, 

• Raport 10. Dot. operacji zaewidencjonowane w KDPW, 

• Raport 11. Dot. rejestracji papierów wykonane przez Agenta emisji, 

• Raport 12. Dot. transakcji rozliczonych przez KDPW CCP z rynku kasowego i pochodnego, 

• Raport 13. Dot. przyjęcia instrumentów do KPDW, 

• Raport 14. Dot. wycofania instrumentów z KDPW. 
 
KDPW ustala liczbę udostępnianych pakietów oraz przypisanie raportów do pakietów. Aktualny wykaz 
raportów, wraz z przypisaniem do pakietów i stawkami opłat publikowany jest pod adresem 
https://data.kdpw.pl/p/fees.  
Dane poszczególnych raportów będą aktualizowane cyklicznie, na koniec dnia, zgodnie ze  zmieniającymi 
się danymi w systemach i bazach KDPW oraz KDPW_CCP. 
Formularze manualne umożliwiają tworzenie zapytań do bazy danych oraz przeglądanie danych w 
tabelach wynikowych. W przypadku raportów płatnych istnieje również możliwość eksportu tabel 
wynikowych do formatu JSON, XLS oraz XML. 
 
Struktury wszystkich raportów zawierające wykaz pól oraz ich formaty znajdują się na dedykowanej 
podstronie portalu https://data.kdpw.pl/p/structures. Schematy komunikatów XML oraz JSON są 
zdefiniowane w dokumentacji standardu Open API na stronie 
https://data.kdpw.pl/developers/openapi.  
 
Dostęp do danych możliwy jest również za pośrednictwem API. Jest to dodatkowa opcja w ramach 

subskrypcji. Można ją zamówić przy tworzeniu nowej subskrypcji jak również dodać do już aktywnej. 

Pobieranie danych przez API możliwe jest dla zakresu danych (pakietów), do którego dany klient ma 

dostęp w ramach subskrypcji płatnych. Szczegóły związane z dostępem do API oraz zasady jego działania 

zostały zawarte w Regulaminie usługi. W Portalu danych opublikowana została zakładka dedykowana 

deweloperom https://data.kdpw.pl/developers, zawierająca specyfikacje standardu Open API. 

 

 

https://data.kdpw.pl/p/fees
https://data.kdpw.pl/p/structures
https://data.kdpw.pl/developers/openapi
https://data.kdpw.pl/developers
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2. Opłaty 
 
Wysokość opłat za udostępnianie danych uzależniona jest od: 

• liczby pakietów wykupionych w ramach subskrypcji, 

• liczby użytkowników, w tym administratorów będących użytkownikami, przy czym klient będzie 
mógł kupować pakiety dla następującej liczby użytkowników: 
· do 3 użytkowników (minimalny obligatoryjny dostęp), 
· do 10 użytkowników, 
· do 50 użytkowników. 

• wykupienia dostępu via API, 

• okresu rozliczeniowego, na który będzie nabywana subskrypcja, którym może być miesięczny 
albo roczny. 

Aktualne stawki opłat zostały zamieszczone na stronach Portalu pod adresem                              
https://data.kdpw.pl/p/fees.  
Zwracamy Państwa uwagę na system obniżek polegający na tym, że zamówienie kolejnych pakietów 
proporcjonalnie obniża opłatę za pojedynczy pakiet.  
 
W przypadku zwiększenia liczby subskrybowanych pakietów lub nabycia API w czasie trwania 
wykupionej wcześniej subskrypcji 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. 
 
Płatności w serwisie wykonywane są z wykorzystaniem usługi płatniczej "imoje" dostarczanej przez ING 
Bank Śląski SA. Akceptowane metody płatności: tradycyjny przelew bankowy, przelew on-line, BLIK oraz 
karty kredytowe VISA i MASTERCARD. 
Udzielenie dostępu do zamówionych pakietów odbywa się elektronicznie i nie są naliczane dodatkowe 
koszty z tytułu dostawy. 
W przypadku wykorzystania tradycyjnego przelewu bankowego proszę zwrócić uwagę na fakt, iż serwis 
imoje nie obsługuje płatności „split payment” a numer rachunku bankowego nie znajduję się na białej 
liście. 
 

3. Zamawianie pakietów oraz dostępu API 
 

Na głównej stronie Portalu Data KDPW https://data.kdpw.pl pod poszczególnymi kafelkami znajdują się 

raporty. Po wejściu w interesujący nas raport następuje przeniesienie do obszaru użytkownika. 

Alternatywnie można skorzystać z poniższego linku: https://data.kdpw.pl/user/get-access/   

Formularz do zamawiania subskrypcji zawiera zarówno pakiety płatne oraz dostęp API(udostępniane na 

podstawie Regulaminu) jak i pakiety niepłatne (udostępniane na podstawie Zasad). Obie regulacje 

zostały szerzej opisane w rozdziale 5 niniejszej instrukcji. W ramach subskrypcji nie można mieszać 

pakietów płatnych i bezpłatnych. W przypadku pakietów bezpłatnych dostęp przyznawany jest tylko i 

wyłącznie konkretnemu użytkownikowi, który zamawia subskrypcje we własnym imieniu. W przypadku 

subskrypcji płatnych, zamawiający reprezentuje podmiot prawny, który wchodzi w relacje umowną z 

KDPW określoną przez Regulamin usługi. 

Przykład zamówienia pakietu płatnego 2 w ramach miesięcznej subskrypcji dla 3 użytkowników: 

https://data.kdpw.pl/p/fees
https://data.kdpw.pl/user/get-access/
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W żółtym prostokącie zamieszona jest informacja, w którym z pakietów znajduje interesujący nas raport.  

Z rozwijanej listy należy wybrać liczbę użytkowników (do 3, do 10, do 50) oraz okres umowy (miesiąc lub 

rok). 

Następnie należy zaznaczyć pakiety, którego zakupu chcemy dokonać. Przy zaznaczeniu więcej niż 

jednego pakietu automatycznie zostanie naliczony odpowiedni rabat (10%, 20%, 30%).  

W ramach formularza internetowego, administrator może również złożyć wniosek o dostęp API. W takim 

przypadku, wraz z uzyskaniem dostępu do danych, klient uzyskuje dostęp API, w takim zakresie jaki 

wynika z zakupionej subskrypcji oraz na dany okres rozliczeniowy trwania subskrypcji. 

W dalszej kolejności należy wprowadzić dane kontrahenta: LEI lub NIP.   

 

Jeśli okaże się, że dla wskazanego LEI lub NIP w bazie kontrahentów KDPW nie zostanie odszukany 

podmiot wskazany przez użytkownika, wówczas użytkownik zamawiający subskrypcje zobowiązany jest 

do wypełnienia formularza gromadzącego szerszy zakres danych.  
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Ostatnim etapem dodania nowej usługi jest akceptacja Regulaminu odpłatnego udostępniania danych 

referencyjnych i statystycznych GK KDPW, Klauzuli informacyjnej RODO oraz  Oświadczenie o 

profesjonalnym charakterze działalności.  

Po złożeniu wniosku wyświetla się okienko z podsumowaniem zamówienia. Wygenerowana zostanie 

faktura pro forma. Dokument można pobrać bezpośrednio z konta użytkownika, równocześnie zostaje 

przesłany na adres mailowy.  

 

Zamówienie będzie też widoczne na koncie użytkownika, do czasu zakończenia jego realizacji.  

Na fakturze pro forma wskazany jest rachunek bankowy unikalny dla danego zamówienia, skorelowany 

z rachunkiem głównym dla usługi Sprzedaży danych za pośrednictwem Portalu danych. Każdy klient 

zamawiający subskrypcje ma możliwość opłacenia zamówienia przelewem tradycyjnym lub skorzystać z 

płatności on-line w usłudze ‘imoje’. Bank będący dostawcą usługi imoje’ na adres użytkownika wysyła 

maile związane z rozliczeniem.  

W przypadku przelewów tradycyjnych należy pamiętać aby dokonywać wpłaty równej kwocie 

zamieszczonej na fakturze pro forma. Niedopłaty będą w całości zwracane na rachunek wpłacającego, a 

w przypadku nadpłat na rachunek wpłacającego automatycznie zwracana będzie nadwyżka.  

W przypadku chęci skorzystania z płatności online należy kliknąć kafelek ‘Zapłać teraz’ co skutkuje 

przekierowaniem do serwisu ‘imoje’. Akceptowane metody płatności online to: szybki przelew on-line, 

BLIK oraz karty kredytowe VISA lub MASTERCARD. 
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Po dokonaniu płatności wygenerowana zostanie faktura VAT. Dokument można pobrać na koncie 

użytkownika w zakładce „Historia zleceń”.  

 

 

Aktywne subskrypcje są widoczne w zakładce Moje konto.  

 

 
Dla użytkowników, którzy posiadają rolę Administratora, w szczególności jest to użytkownik 

zamawiający subskrypcje, możliwa jest funkcja dodawania użytkowników lub kolejnych 

administratorów, zakupu kolejnych pakietów oraz przedłużenia subskrypcji.  
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Aby dodać użytkownika należy wprowadzić adres mailowy osoby, której chcielibyśmy udostępnić 

pakiety. Administrator ma możliwość nadania nowym użytkownikom roli administratora. Nowy 

użytkownik otrzymuje na adres mailowy powiadomienie o nadaniu dostępu oraz prośbę o akceptacje 

regulaminu.  

 

Poniżej treść maila, który otrzymuje użytkownik dodany do subskrypcji. 

 

Szanowni Państwo, 

Państwa adres e-mail został dodany przez administratora subskrypcji do listy użytkowników 
subskrypcji. Oczekujemy na akceptację regulaminu. Aby zaakceptować regulamin prosimy kliknąć link: 
https://data.kdpw.pl/user/add-user-accept/...... 

Wniosek zostanie zaakceptowany po jego weryfikacji przez KDPW. 

O udzieleniu dostępu do danych poinformujemy odrębnym mailem. 

Informacje szczegółowe 

Dane wniosku: 

Identyfikator wniosku: …. 

Złożony: ….. 

Środowisko: ….. 

Identyfikator nowego użytkownika: jan.kowalski@mail.pl 

  

W przypadku wątpliwości zachęcamy do zapoznania się z informatorami dostępnymi na stronie internetowej 
KDPW http://www.kdpw.pl/ 

Informacje dodatkowe 

• Otrzymanie tej wiadomości nie jest równoznaczne z uzyskaniem dostępu do danych. Potwierdzenie 
udzielenia dostępu do danych przekażemy w kolejnym mailu po pozytywnej weryfikacji przez KDPW. 

• Portal danych jest objęty jednolitym systemem dostępowym, który pozwala, w ramach posiadanych 
upoważnień, korzystać również z innych usług KDPW objętych tym systemem. 

 

Wiadomość jest wygenerowana automatycznie, prosimy na nią nie odpowiadać. Zanim wydrukujesz tę wiadomość 
upewnij się, że jest to konieczne. 

 

https://poczta.interia.pl/next/?uid=b9c802259dece12b
http://www.kdpw.pl/
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Nadawcą tej wiadomości jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Jeżeli nie jesteś jej adresatem, bądź otrzymałeś ją przez pomyłkę, prosimy 
o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna | Adres siedziby: ul Książęca 4, 00-
498 Warszawa | NIP 526-10-09-528. Rodzaj i numer rejestru: rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy nr KRS 0000081582 | wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego - 21.000.000 zł | 

 

Kliknięcie linku wywołuje przekierowanie na stronę data.kdpw.pl. Po zalogowaniu następuje 

oczekiwanie na akceptacje Regulaminu odpłatnego udostępniania danych referencyjnych i 

statystycznych GK KDPW, Klauzuli informacyjnej RODO oraz  Oświadczenie o profesjonalnym charakterze 

działalności.  Należy odznaczyć checkbox-y i kliknąć kafelek ‘Wyślij’. 

 
 

W przypadku, gdy zlecenie dotyczy również dostępu API, KDPW przekazuje klientowi, poprzez konto 

administratora, identyfikator aplikacji klienta (ClientID) oraz udostępnia funkcjonalność wygenerowania 

hasła dostępu dla aplikacji klienta. Użytkownik może wygenerować nowe hasło dostępu przez wybranie 

opcji 'Dodaj nowe hasło', widocznej przy identyfikatorze aplikacji klienta. System wygeneruje i wyświetli 

nowe hasło dostępu, które użytkownik może skopiować i użyć w swojej aplikacji. Wygenerowane hasło 

ma określony czas ważności, zgodny z czasem ważności subskrypcji.  

W dowolnym momencie użytkownik może zmienić hasło. Zmiana hasła polega na usunięciu istniejącego 

hasła i ponownym użyciu opcji 'Dodaj nowe hasło'. Dla jednego identyfikatora aplikacji klienta mogą w 

danym momencie być utworzone maksymalnie dwa hasła dostępu. 
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W przypadku utraty przez użytkownika hasła dostępu nie ma możliwości jego odzyskania z systemu. 
Użytkownik może jedynie usunąć obecne hasło oraz wygenerować nowe. 

 

Sposób autoryzacji aplikacji użytkownika z wykorzystaniem client_id oraz client_secret został opisany 
na stronie https://data.kdpw.pl/developers/authorization.  

W zakresie wykupionej subskrypcji istnieje możliwość dodania nowych pakietów oraz dodania dostępu 

przez API. W celu rozszerzenia subskrypcji należy w zakładce „Moje konto” odszukać aktywną 

subskrypcje i poprzez przycisk „Dodaj pakiet” lub/i „Dodaj dostęp przez API” przejść procedurę zakupu. 

Dla użytkowników z wykupionym dostępem API  zakres danych z nowego pakietu automatycznie jest 

również dostępny do pobierania przez API. 

 

https://data.kdpw.pl/developers/authorization
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Raporty bezpłatne są udostępniane z wykorzystaniem kanału U2A, natomiast raporty płatne są 

udostępniane z wykorzystaniem kanału U2A i A2A poprzez: 

• formularze manualne z możliwością eksportu do formatu JSON, XLS i XML i tworzenia zapytań 
do bazy danych oraz przeglądania danych, 

• interfejs API - opracowany zgodnie ze standardem OpenAPI. 
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4. Regulamin i Zasady 
 

Bezpłatne udostępnianie danych przez KDPW odbywa się po zaakceptowaniu Zasad bezpłatnego 
udostępniania danych referencyjnych i statystycznych GW KDPW. Zasady zostały zamieszczone na 
podstronie https://data.kdpw.pl/p/regulations 

Dostęp do płatnej części serwisu świadczony jest zgodnie z Regulaminem odpłatnego udostępniania 
przez KDPW danych referencyjnych i statystycznych GK KDPW. Regulamin został przyjęty uchwałą 
Zarządu KDPW nr 246/2021 z dn. 12 lutego 2021r., a następnie zmieniony uchwałą Zarządu KDPW 
nr 1472/2021  z dnia 7 grudnia 2021r. oraz uchwałą Zarządu KDPW nr 380/2022 z dnia 28 kwietnia 
2022r. Pod adresem https://data.kdpw.pl/p/regulations znajdą Państwo tekst jednolity Regulaminu 
oraz uchwały powołujące i zmieniające Regulamin. 

Wysokość opłat z tytułu udostępniania przez KPDW danych została określona w uchwale Zarządu KDPW 
nr 1473/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r, a następnie zastąpiona uchwałą Zarządu KDPW nr 381/2022. 
Stawki opłat są zamieszczone na dedykowanej stronie portalu https://data.kdpw.pl/p/fees. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://data.kdpw.pl/p/regulations
https://data.kdpw.pl/p/regulations
https://data.kdpw.pl/p/fees
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III. Dane dostępne w kanale otwartym 

 

1. Rejestr Zobowiązań Emitentów 
 

Krajowy Depozyt świadczy usługę prowadzenia Rejestru Zobowiązań Emitentów (RZE) na mocy ustawy 

z dnia 9 listopada 2018r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem 

finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku – Dz.U. 2018 poz. 2243.  

Informacje dotyczące nieumorzonych instrumentów finansowych w zakresie wielkości zobowiązań z 

tytułu papierów wartościowych, a także informacje pozwalające ustalić zakres i terminowość 

wykonywania przez emitentów tych zobowiązań udostępniane są przez KDPW za pośrednictwem 

serwisu Portal Danych w otwartym kanale w trybie 24/7. Informacje w serwisie aktualizowane są 

minimum raz dziennie. 

Integracja zagregowanych i szczegółowych informacji o wyemitowanych papierach wartościowych 

poszczególnych emitentów oraz o wywiązywaniu się z wypłat świadczeń odbywa się na podstawie 

danych zebranych bezpośrednio w ramach raportowania za pośrednictwem aplikacji Zobowiązania 

emitentów (ZE) oraz na podstawie danych będących w posiadaniu KDPW z tytułu rejestracji oraz obsługi 

świadczeń z papierów wartościowych. Informacje pochodzące z różnych źródeł są połączone na bazie 

kodu LEI emitenta. 

 
Za pośrednictwem formularzy RZE dane publikowane są w podziale na 3 podstawowe obszary. 

1. Stan zobowiązań z tytułu papierów wartościowych zagregowanego na poziomie emitenta. 

 

 
 

Formularz umożliwia wyszukanie zobowiązań poprzez wprowadzenie nazwy lub NIP-u emitenta. Dane 

można wyeksportować do pliku XML. Nie wszyscy emitenci, których instrumenty podlegają publikacji w 

rejestrze Zobowiązań Emitentów są identyfikowani w raporcie przy użyciu numeru NIP. 
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2. Stan zobowiązań w podziale na poszczególne emisje papierów wartościowych. 

 

W szczegółowych informacjach o emitencie znajduje się lista poszczególnych zobowiązań podzielonych 

na instrumenty dłużne oraz na certyfikaty.  

 
 

 

3. Stan realizacji świadczeń. 

W szczegółowych informacjach o emisji znajduje się kalendarium zdarzeń wypłat świadczeń oraz stan 

realizacji wymaganych wypłat świadczeń na poziomie pojedynczych zdarzeń.  
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2. Repozytorium Transakcji 
 

W sekcji tej znajdują się zagregowane, publiczne dane Repozytoriów EMIR i SFTR prowadzonych przez 

KDPW. Każdy z 5 raportów posiada dedykowany interfejs do przeglądania danych z możliwością 

pobrania w formacie XLS i XML (EMIR) lub XLS (SFTR).  

 

 

 

 

 

Kontakt 
W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu https://data.kdpw.pl/p/contact. 

 

https://data.kdpw.pl/p/contact

