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Warszawa, 30 września 2021 r.

Uczestnicy KDPW
Uczestnicy KDPW_CCP

dot.: zmian w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP zaplanowanych na 2022 r.

Szanowni Państwo,
zgodnie z przyjętą od kilku lat praktyką, mającą na celu zwiększenie efektywności wdrożeń
i umożliwienie Państwu zaplanowania zmian w systemach informatycznych z odpowiednim
wyprzedzeniem, poniżej przedstawiamy informację o naszych planach na 2022 r. związanych
ze zmianami w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP, wynikających ze zmian w zakresie
świadczonych usług lub zmian regulacyjnych. Informacja obejmuje zarówno projekty, które planujemy
wdrożyć w 2022 r. jak również projekty, które w 2022 r. będą na zaawansowanym etapie realizacji
i będą związane z koniecznością zmian w Państwa systemach informatycznych w kolejnych latach.
W celu przybliżenia szczegółów związanych z planami na rok 2022 planujemy spotkanie
z przedstawicielami organizacji zrzeszających uczestników, w tym w szczególności z przedstawicielami
Rady Banków Depozytariuszy i Izby Domów Maklerskich, z przedstawicielami dostawców Państwa
systemów informatycznych a także z uczestnikami, którzy nie należą do ww. stowarzyszeń. Spotkanie
online zorganizowane zostanie w dniu 8 listopada br. o godz. 14:00 (z użyciem MS Teams). Zaproszenie
na spotkanie prześlemy odrębną wiadomością, po skompletowaniu danych o uczestnikach spotkania.
W sprawach organizacyjnych, w tym w sprawie zgłoszenia udziału w spotkaniu, prosimy o kontakt
na adres: bozena.koziorynski@kdpw.pl, do 4 listopada br.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ulicy Książęcej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000081582, NIP 526-10-09-528,
wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego - 21.000.000 zł, T 22 537 93 43, F 22 627 31 11, E kdpw@kdpw.pl, www.kdpw.pl
KDPW_CCP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ul. Książęcej 4, lok. 6089A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000357452, NIP: 701-02-37-032, wysokość kapitału
zakładowego i kapitału wpłaconego - 190.000.000 zł, T 22 537 91 27, F 22 627 31 11, E ccp@kdpw.pl, www.kdpwccp.pl

Zgodnie z zasadą wprowadzania zmian systemowych w ramach okien wdrożeniowych, po analizie
zakresów i harmonogramów projektów, na 2022 rok zaplanowaliśmy trzy okna wdrożeniowe:




zimowe okno wdrożeniowe – w terminie: 1 lutego,
wiosenne okno wdrożeniowe – w terminie: 23-24 kwietnia,
jesienne okno wdrożeniowe – w terminie: 22-23 października.

Lista projektów związanych ze zmianami w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP:
poniższa lista może ulec modyfikacji w przypadku zmian otoczenia zewnętrznego, w szczególności
regulacyjnego i nowych potrzeb biznesowych:
ZIMOWE OKNO WDROŻENIOWE – 1 lutego 2022 r.
1. Dostosowanie do wymogów rozporządzenia CSDR w zakresie dyscypliny rozrachunku
– II etap – m.in. wdrożenie nowego systemu kar pieniężnych, zmiany dotyczące operacji buy-in,
w tym aukcje dla buy-in, hold-release
dostosowanie systemów informatycznych uczestników KDPW i KDPW_CCP – obligatoryjne
Mając na uwadze opublikowane w dniu 28 sierpnia 2020 r. przez ESMA informacje dotyczące
odroczenia terminu wejścia w życie przepisów Rozporządzenia Komisji UE 2018/1229 opublikowanego
dnia 13 września 2018 r. i zawierającego Standardy techniczne dotyczące obszaru dyscypliny
rozrachunku do 1 lutego 2022 r., decyzję o podziale prac związanych z dyscypliną rozrachunku na dwa
etapy oraz wdrożenie w ramach pierwszego etapu dostosowań do rozporządzenia CSDR (19 kwietnia
2021 r.) funkcjonalności wspomagających procesy rozrachunku w zakresie dyscypliny rozrachunku,
uprzejmie informujemy, że w ramach drugiego etapu projektu, w systemach informatycznych
wprowadzone zostaną następujące zmiany:
 nowy system naliczania kar pieniężnych za nieterminowy rozrachunek, w tym redystrybucja
naliczonych kwot do kontrahentów przez KDPW i KDPW_CCP,
 implementacja nowych zasad wyceny papierów wartościowych na potrzeby mechanizmu kar
pieniężnych,
 mechanizmy monitoringu uczestników w zakresie terminowości rozrachunku i oceny efektywności
rozrachunku oraz mechanizmy raportowania w zakresie dyscypliny rozrachunku,
 nowe mechanizmy wspomagania procesu odkupu papierów na otwartym rynku (buy-in)
w szczególności w KDPW_CCP,
 zmiany w funkcjonującym już obecnie mechanizmie hold-release.
Materiały: Szczegółowe informacje dotyczące zakresu dostosowań zostały przekazane Państwu
w materiałach informacyjnych (pismo nr DO/ZW/568/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r., pismo
nr DO/ZW/688/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., pismo nr DO/ZW/1229/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r.
oraz pismo nr DO/ZW/1505/2021 z dnia 29 września 2021 r.), a także pismem CCP/ZW/486/2021
z dnia 9 lipca 2021 r.
Wszystkie materiały, pełna korespondencja, w tym notatki ze spotkań Grupy roboczej ds. dyscypliny
rozrachunku dostępne są na:
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- stronie internetowej KDPW w zakładce:
http://www.kdpw.pl/pl/uslugi/Rozwoj/CSDR/Strony/default.aspx
- stronie internetowej KDPW_CCP w zakładce:
http://www.kdpwccp.pl/pl/Uslugi/Dyscyplina-rozrachunku/Strony/default.aspx
Ponadto struktury komunikatów ISO 20022 z kolekcji wykorzystywanej przez KDPW i KDPW_CCP
umieszczone są na platformie MyStandards, a finalne wersje przykładów wypełniania komunikatów
prześlemy Państwu do 10 października 2021 r.
Testy: Udostępnienie środowiska testowego oraz rozpoczęcie testów z Państwa udziałem
zaplanowano od 25 października 2021 r.
WIOSENNE OKNO WDROŻENIOWE – 23-24 kwietnia 2022 r.
2. Przygotowanie KDPW_CCP do świadczenia usługi rozliczeń transakcji warunkowych
w segmencie rynku ASO dla obrotu zorganizowanego
dostosowanie systemów informatycznych wymagane wobec uczestników planujących korzystanie
z tej usługi
Mając na uwadze poszerzenie zakresu usług świadczonych przez KDPW_CCP, w tym także podążając
za kierunkami zmian wskazanymi w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (pkt 4.5.2), KDPW_CCP
prowadzi prace projektowe związane z uruchomieniem nowej usługi - rozliczania transakcji
warunkowych (repo) zawartych na platformie Treasury BondSpot Poland. W tym zakresie od połowy
2020 r. prowadzone są prace w obszarze procedur, regulacji, autoryzacji oraz w obszarze zmian
systemowych.
Materiały: Szczegółowe materiały, w tym informacje dotyczące zmiany komunikatów systemu
kdpw_stream przekazliśmy Państwu w piśmie CCP/ZW/486/2021 z dnia 9 lipca 2021 r.
Informacje dotyczące komunikatów systemowych dostępne są także na stronie internetowej
KDPW_CCP w zakładce: http://www.kdpwccp.pl/pl/Uczestnicy/Strony/zmiany_repo.aspx
Testy: Udostępnienie środowiska testowego i rozpoczęcie testów z Państwa udziałem przewidujemy
od 2 stycznia 2022 r.
Wdrożenie: Rozpoczęcie rozliczania transakcji warunkowych planowane jest od 25 kwietnia
2022 r.*(przy czym ostateczny termin wdrożenia rozwiązania do środowiska produkcyjnego zależny
jest od uzyskania stosownych zezwoleń).
3. Zmiany w modelu obliczeń depozytów zabezpieczających w związku z wprowadzeniem
depozytów dodatkowych, tzw. depozytów add-on
dostosowanie systemów informatycznych uczestników KDPW_CCP – obligatoryjne
Na podstawie rekomendacji wydanych przez instytucje zewnętrzne, potwierdzonych stosownymi
analizami, KDPW_CCP uznało, że obecny model obliczania depozytów zabezpieczających oparty
o depozyty zabezpieczające SPAN oraz wyrównanie do rynku nie adresuje wymagania dotyczącego
zarządzania ryzykiem korelacji (wrong way risk) oraz płynności i koncentracji (liquidity and
concentration risk). KDPW_CCP opracował model zarządzania powyższymi ryzykami, zakładający,
że aktualnie wymagane depozyty zabezpieczające zostaną powiększone o dodatkowe depozyty,
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tzw. depozyty add-on. KDPW_CCP dostosował w tym zakresie własny system rozliczeniowy i planuje
wdrożyć rozwiązanie do systemu produkcyjnego po uzyskaniu stosownych zezwoleń wymaganych przy
procedowaniu istotnej zmiany zgodnie z art. 49 zmienionego Rozporządzenia EMIR. W trakcie
tworzenia nowego rozwiązania, szczególną uwagę skupiono na konsultacjach nowego modelu
zarządzania ryzykiem z uczestnikami rynku. W ramach uzgodnień przeprowadzonych przez
Departament Firm Inwestycyjnych KNF, Izbę Domów Maklerskich oraz KDPW_CCP wypracowana
została propozycja zmian do przepisów par. 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja
2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa
w art.70 ust.2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych.
Proponowane zmiany mają na celu umożliwienie zabezpieczenia depozytów add-on wymaganych od
klientów środkami własnymi firmy inwestycyjnej.
Materiały: Szczegółowe informacje o planowanych zmianach w modelu obliczeń depozytów
zabezpieczających w związku z wprowadzeniem depozytów add-on przekazaliśmy Państwu
w materiałach informacyjnych (pismo CCP/ZW/582/2020 z dnia 9 września 2020 r., pismo
CCP/ZW/768/2020 z dnia 30 listopada 2020 r., pismo CCP/ZW/161/2021 z dnia 26 lutego 2021 r., pismo
CCP/ZW/355/2021 z dnia 20 maja 2021 r. oraz pismo CCP/ZW/498/2021 z dnia 20 lipca 2021 r.).
Kompletna dokumentacja uwzględniająca informacje na temat zmian w modelu obliczeń depozytów
zabezpieczających w związku z wprowadzeniem depozytów dodatkowych, w tym struktury
komunikatów oraz struktura nowego komunikatu colr.adn.001.01 (parametry ustalane przez
KDPW_CCP, wykorzystywane w obliczeniach depozytów add-on), dostępna jest na stronie
internetowej KDPW_CCP w zakładce: http://www.kdpwccp.pl/pl/Uczestnicy/Strony/add-on.aspx
Testy: Środowisko testowe udostępniliśmy Państwu od dnia 2 listopada 2020 r. Od 20 maja 2021 r.
poprzez ww. środowisko umożliwiliśmy odbiór komunikatu colr.adn.001.01, natomiast od 15 lipca
2021 r. w środowisku testowym znajduje się oprogramowanie zawierające nowe struktury
komunikatów: colr.adn.001.01, colr.mrg.001.03 i colr.mrs.001.03.
Wdrożenie: Wdrożenie depozytów add-on zabezpieczających ryzyko płynności i koncentracji oraz
ryzyko korelacji nastąpi w terminie 23-24 kwietnia 2022 r. (przy czym należy podkreślić, że wdrożenie
rozwiązania do systemu produkcyjnego zależne jest od dwóch czynników: uzyskania stosownych
zezwoleń wymaganych przy procedowaniu istotnej zmiany modelu zgodnie z art. 49 rozporządzenia
EMIR oraz zamknięcia procesu legislacyjnego dotyczącego zmiany par. 71 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych,
banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków
powierniczych).

JESIENNE OKNO WDROŻENIOWE – 22-23 października 2022 r.
4. Wdrożenie zmodernizowanego systemu rozliczeń dla transakcji OTC
dostosowanie systemów informatycznych uczestników KDPW_CCP (obrót OTC) – obligatoryjne
W październiku 2022 r. KDPW_CCP planuje wdrożyć zmodernizowany system rozliczeń dla transakcji
OTC funkcjonujący jako jeden z modułów rozliczeniowych systemu kdpw_stream. W ramach rozwoju
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systemu rozliczeń oraz zarządzania ryzykiem dla transakcji zawieranych poza obrotem
zorganizowanym wprowadzone zostaną m.in. nowe rozwiązania w obszarze komunikacji
z uczestnikami, wykorzystujące komunikaty systemowe w standardzie FpML oraz komunikaty
systemowe dostosowane do wdrażanych funkcjonalności. Zmianie ulegną komunikaty dotyczące:
płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i pozostałych komponentów rozliczeń OTC, obsługi
tzw. „raportów na żądanie” oraz obsługi procesu aukcji instrumentów OTC.
Nowy system dedykowany rozliczeniom derywatów OTC pozwoli na podniesienie standardu
świadczonych usług rozliczeniowych (standaryzacja komunikatów, szybkość działania, efektywna
implementacja przyszłych zmian), a także wpłynie na efektywność i elastyczność rozwiązań w zakresie
usług rozliczeniowych.
Materiały: Szczegółowe informacje dotyczące zastosowania w systemie rozliczeń dla instrumentów
pochodnych OTC komunikatów FpML oraz informacje o zmianach komunikatów systemowych,
przekazaliśmy Państwu w materiałach informacyjnych (pismo CCP/ZW/487/2021 z dnia 9 lipca 2021 r.)
Kompletna dokumentacja uwzględniająca struktury komunikatów systemowych oraz zasady wymiany
danych z wykorzystaniem standardu FpML dla instrumentów pochodnych OTC, jest dostępna
na stronie internetowej KDPW_CCP w zakładce:
http://www.kdpwccp.pl/pl/Uslugi/otc_clearing/Strony/default.aspx
Testy: Rozpoczęcie testów z Państwa udziałem planujemy od 1 kwietnia 2022 r., przy czym rozpoczęcie
testów w zakresie aukcji OTC, przewidujemy od 1 lipca 2022 r.
Wdrożenie: Wdrożenie zmodernizowanego systemu rozliczeń dla transakcji OTC nastąpi w terminie
22-23 października 2022 r.

INNE WAŻNE PROJEKTY, PLANOWANE DO WDROŻENIA W LATACH 2021-2023
(poza planowanymi oknami wdrożeniowymi), mogące mieć wpływ na Państwa systemy informatyczne:
5. Uruchomienie nowych funkcji Portalu danych Grupy KDPW
W Grupie kapitałowej KDPW prowadzone są prace nad rozwojem uruchomionego w dniu 1 marca
2021 r. Portalu danych Grupy KDPW (https://data.kdpw.pl).
Funkcjonalności Portalu danych Grupy KDPW uruchamiane są etapowo:
 22 listopada 2021 r. – udostępnione zostaną raporty (do 31 grudnia 2021 r. – nieodpłatnie)
obejmujace pełen zakres informacyjny serwisu płatnego z opcją ręcznego pobrania danych w pliku:
− raport dot. instrumentów finansowych zarejestrowanych w KDPW_CCP,
− raport dot. instrumentów finansowych zarejestrowanych lub zakodowanych w KDPW,
− raport dot. Kontrahentów i ich danych tj.: LEI, NIP, REGON podmiotu,
− raport dot. instrumentów finansowych przyjętych/wykluczonych z KDPW,
− raport dot. kapitalizacji instrumentów finansowych rejestrowanych na kontach uczestników
KDPW (z podziałem na rodzaj uczestnika),
− raport dot. uczestników i emitentów KDPW,
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−




raport dot. zdarzeń korporacyjnych/przejęć instrumentów finansowych zerejestrowanych
w KDPW.
31 grudnia 2021 r. – wdrożone zostaną funkcjonalności umożliwiające zakup danych, z opcją
ręcznego pobrania danych w pliku, co zostanie poprzedzone publikacją Regulaminu usługi;
do 31 grudnia 2021 r. – przekażemy Państwu szczegółowe warunki świadczenia usługi sprzedaży
danych za pomocą interfejsu API.
31 marca 2022 r. - wdrożone zostaną funkcjonalności umożliwiające dostęp do sprzedawanych
danych za pomocą interfejsu API.

Uprzejmie przypominamy, że obecny system do prezentacji i udostępniania danych na stronach
internetowych KDPW – serwis Statystyki kdpw_stream (SPDS) będzie dostępny do 10 stycznia 2022 r.
Po tym terminie dane statystyczne, raporty dostępne będą jedynie za pośrednictwem Portalu danych
Grupy KDPW (https://data.kdpw.pl).
6. Uruchomienie nowych/zmodernizowanych aplikacji poprzez Portal usług Grupy KDPW
Grupa kapitałowa KDPW nieprzerwanie prowadzi prace nad uzupełnieniem swojej oferty w zakresie
komunikacji z Państwem poprzez interfejs webowy- Portal usług Grupy KDPW (https://online.kdpw.pl)
dedykowany uczestnikom KDPW i KDPW_CCP, a także klientom korzystającym z pozostałych usług
Grupy kapitałowej KDPW.
Pod koniec 2021 r. oraz w 2022 r. planowane jest uruchomienie wymienionych poniżej aplikacji:






Repozytorium transakcji (EMIR) – wdrożenie nowej wersji aplikacji, w tym w szczególności
nowego wyglądu interfejsu dla klientów.
Wdrożenie: spodziewany termin uruchomienia aplikacji – 26 listopada 2021 r.
System Rekompensat – wdrożenie aplikacji do komunikacji z uczestnikami systemu rekompensat
(m.in. przekazywanie informacji o wysokości wpłat do systemu rekompensat oraz średniej wartości
aktywów objętych ochroną systemu).
Wdrożenie: spodziewany termin uruchomienia aplikacji – 1 lipca 2022 r.
Aplikacje ESDI – więcej na temat projektu w pkt. 8 pisma.
Wdrożenie: spodziewany termin uruchomienia aplikacji – 1 lipca 2022 r.

7. Uruchomienie systemu uwierzytelniania dwuskładnikowego (MFA)
Globalny wzrost zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa systemów informatycznych i jednoczesne
zwiększanie liczby usług, jakie GK KDPW oferuje Państwu za pośrednictwem elektronicznych kanałów
dostępu (https://online.kdpw.pl), zdecydowały o wprowadzeniu procedury silnego uwierzytelnienia
użytkownika uzyskującego dostęp do systemów informatycznych GK KDPW.
Uznając, jako priorytet Państwa bezpieczeństwo oraz biorąc pod uwagę wyniki analizy ryzyka
dokonanej zgodnie z Wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zarządzania obszarami
technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w podmiotach
infrastruktury rynku, informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2022 r. KDPW zamierza wprowadzić
dodatkowy mechanizm uwierzytelniania zabezpieczający dostęp do aplikacji GK KDPW dostępnych
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przez online.kdpw.pl. Przy logowaniu do tych aplikacji wymagane będzie, jak dotychczas, podanie
loginu i hasła, oraz dodatkowe potwierdzenie tożsamości przy użyciu aplikacji mobilnej KDPW Group
Authenticator.
Informujemy, że:
− aplikację KDPW Group Authenticator będzie można pobrać za darmo z autoryzowanych sklepów –
Google Play (Android), App Store (iOS – Apple),
− aby korzystać z aplikacji mobilnej KDPW Group Authenticator konieczne będzie połączenie aplikacji
z każdym posiadanym kontem w KDPW na konkretnym, zaufanym urządzeniu mobilnym,
− wprowadzimy możliwość dodawania zaufanych przeglądarek: dzięki temu nie będzie trzeba
dodatkowo autoryzować każdego logowania.
Testy: Udostępnienie środowiska testowego i rozpoczęcie testów z Państwa udziałem przewidujemy
od grudnia 2021 r. do marca 2022 r.
Wdrożenie: Wprowadzenie dodatkowego mechanizmu uwierzytelniania (dodatkowego potwierdzenia
tożsamości przy użyciu aplikacji mobilnej KDPW Group Authenticator) planowane jest w terminie
1 kwietnia 2022 r. (od dnia wdrożenia tego mechanizmu, tożsamość użytkownika korzystającego
z elektronicznych usług GK KDPW każdorazowo weryfikowana będzie podwójnie).
8. Uruchomienie zmodernizowanego systemu ESDI
Mając na uwadze bezpieczeństwo systemów informatycznych, w tym w szczególności bezpieczeństwo
kanałów komunikacyjnych, w GK KDPW prowadzone są prace nad modernizacją systemu ESDI/WEB
służącego do wymiany z Państwem komunikatów systemowych oraz korespondencji. Obszar
funkcjonalny realizowany w ramach obecnego ESDI/WEB zastąpią odrębne aplikacje:
− aplikacja agregująca wszelkie funkcje związane z dystrybucją korespondencji pomiędzy KDPW
a Uczestnikami KDPW oraz odrębnie pomiędzy KDPW_CCP a uczestnikami KDPW_CCP.
− aplikacja umożliwiająca przekazywanie komunikatów systemowych XML w modelu U2A, odrębna
dla KDPW i KDPW_CCP w zakresie dostępu do właściwych części kdpw_stream.
Nowe aplikacje dostępne będą poprzez Portal usług Grupy KDPW (https://online.kdpw.pl), gdzie
dostęp do każdej z usług następuje na bazie jednego konta dostępowego.
Materiały: Szczegółowe informacje dotyczące zmian w systemie ESDI przekażemy Państwu
w lutym 2022 r.
Wdrożenie: Uruchomienie zmodernizowanego systemu ESDI planowane jest od 1 lipca 2022 r.
9. Dostosowanie KDPW do systemu Target Services
KDPW prowadzi prace w zakresie dostosowania systemów informatycznych KDPW do systemu Target
Services - nowego paneuropejskiego systemu, który połączy usługi aktualnie oferowane przez
Europejski Bank Centralny (ECB): Target2 (T2), Target2 Securities (T2S) i Target Instant Payment
Settlement (TIPS).
W ramach projektu konsolidacji T2-T2S prowadzonego przez EBC, KDPW i KDPW_CCP, jak każdy
uczestnik systemu Target 2, przygotowuje się do migracji na nową platformę rozliczeń płatności
w EUR.
7z9

Testy: Poza obowiązkowym zestawem testów wymaganych przez EBC, w pierwszym kwartale 2022 r.
KDPW planuje przeprowadzić testy z udziałem uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem
płatników, w celu weryfikacji poprawności procesu rozrachunku w KDPW dla waluty EUR.
Wdrożenie: Nowy system T2, będący jednym z elementów Target Services, zostanie wdrożony
w listopadzie 2022 r.
10. Uruchomienie nowych stron www KDPW i KDPW_CCP, integracja z platformą MyStandards
W Grupie kapitałowej KDPW prowadzone są prace nad nowymi stronami internetowymi KDPW
i KDPW_CCP, które docelowo zintegrowane zostaną z portalem usług - online.kdpw.pl, z portalem
danych - data.kdpw.pl oraz z platformą MyStandards. Celem projektu jest także zmiana architektury
informacyjnej, w tym zwiększenie użyteczności stron internetowych poprzez podział informacji
na przeznaczone wyłącznie dla Państwa - naszych klientów (opisy systemów, korespondencja) oraz
publiczne (marketingowe, wymagane przepisami prawa).
Integracja stron www KDPW i KDPW_CCP z prowadzoną przez SWIFT platformą MyStandards związana
jest z planowanym przeniesieniem dokumentacji komunikatów systemowych dla wszystkich linii
biznesowych GK KDPW na tę platformę oraz zaprzestaniem publikowania dokumentacji komunikatów
na stronach www spółek Grupy KDPW.
Uprzejmie przypominamy, że dokumentacja komunikatów ISO15022 oraz ISO20022 stosowanych
w komunikacji z Państwem w obszarach Corporate Actions, Settlement and Reconciliation oraz
Clearing, udostępniana jest na platformie MyStandards przez GK KDPW od marca 2017 r.,
a podstawowy dostęp do platformy MyStandards, jest darmowy i wymaga jedynie standardowej
rejestracji, typowej dla serwisów internetowych (system dostępny jest pod adresem:
http://mystandards.swift.com/). Strona domowa Grupy KDPW na platformie MyStandards znajduje się
pod adresem: https://www2.swift.com/mystandards/#/group/KDPW_Group
Przeniesienie dokumentacji komunikatów systemowych dla wszystkich linii biznesowych GK KDPW na
platformę MyStandards, stanowić będzie potwierdzenie stosowania przez KDPW i KDPW_CCP
najlepszych globalnych standardów i praktyk rynkowych w obszarach związanych z rozrachunkiem
papierów wartościowych, obsługą zdarzeń korporacyjnych oraz w obszarze rozliczeń.
Wdrożenie: Uruchomienie nowych stron www KDPW i KDPW_CCP oraz przeniesienie dokumentacji
komunikatów systemowych dla wszystkich linii biznesowych GK KDPW na platformę MyStandards
planowane jest od 1 stycznia 2023 r.
11. Wdrożenie standardów AMI-SeCo
dostosowanie systemów informatycznych uczestników KDPW – obligatoryjne
KDPW prowadzi prace projektowe związane z wdrożeniem standardów AMI-SeCo, dotyczących obsługi
zdarzeń korpotacyjnych oraz procesów fakturowania, w ramach procesu harmonizacji zasad
zarządzania zabezpieczeniami na rynku europejskim (Single Collateral Management Rulebook for
Europe - SCoRE). W ramach projektu planowana jest rozbudowa istniejącego oprogramowania
w zakresie wymiany informacji, w tym w zakresie komunikatów elektronicznych stosowanych
do obsługi typowych zdarzeń korporacyjnych, realizowanych na rynkach europejskich, oraz
do wymiany informacji związanych z fakturowaniem za usługi Krajowego Depozytu. Wymiana
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informacji w zakresie wymienionych procesów będzie realizowana za pomocą komunikatów ISO
20022. Przewiduje się także zmiany w zakresie interfejsu oferowanego przez KDPW na potrzeby obsługi
wypłaty świadczeń z papierów wartościowych (aplikacja Wypłata świadczeń) oraz innych zdarzeń
korporacyjnych.
Materiały: Szczegółowe materiały dotyczące projektowanych zmian w systemach informatycznych
KDPW, związanych z dostosowaniem do standardów AMI-SeCo przekażemy Państwu oraz
opublikujemy na stronach internetowych do końca marca 2022 r.
Testy: Udostępnienie środowiska testowego i rozpoczęcie testów z Państwa udziałem przewidujemy
etapowo, począwszy od marca 2023 r.
Wdrożenie: Wdrożenie standardów AMI-SeCo w zakresie zarządzania zabezpieczeniami (standardy
Corporate Actions, Billing Processes), planowane jest w terminie 20 listopada 2023 r.
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