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1. Zakres informacji przekazywanych za pośrednictwem Portalu 

BFG 

Podmioty przekazują do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, za pośrednictwem Portalu 

BFG, informacje zgodnie z przepisami poniższych rozporządzeń. Rozporządzeniom są na 

Portalu BFG przypisane właściwe zakładki. 

Informacje dotyczące rozporządzeń są publikowane na stronie internetowej Funduszu. 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów / 

Ministra Finansów 

Zakładka na Portalu 

BFG 

Adres zakładki na stronie 

internetowej BFG 

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2019 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów 

przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu 

informacji innych niż przekazywane do Narodowego 

Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, 

niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego 

Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. poz. 1299) 

ROZP MRIF_330_7 

Dedykowana zakładka na 

stronie internetowej BFG: 
 

www.bfg.pl / Dla instytucji 

finansowych / Obowiązki 

informacyjne / 

Rozporządzenie MF z art. 

330 ust. 7 ustawy o BFG 

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 

9 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu 

i terminu przekazywania Bankowemu Funduszowi 

Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do realizacji jego 

zadań oraz sposobu weryfikacji prawidłowości 

przekazywanych informacji (Dz. U. poz. 1710) 

ROZP MRIF_330_6 

 

Dedykowane zakładki na 

stronie internetowej BFG: 
 

www.bfg.pl / Dla instytucji 

finansowych / Obowiązki 

informacyjne /  

 

Rozporządzenie MRiF z 

art. 330 ust. 6 ustawy o 

BFG 
 

oraz 
 

Zwolnienie na podstawie 

art. 330 ust. 8 ustawy o 

BFG 

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2022 r. 

w sprawie przekazywania w formie zobowiązań do zapłaty 

składek wnoszonych do Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego przez banki, oddziały banków 

zagranicznych, firmy inwestycyjne, spółdzielcze kasy 

oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą 

Kasę Oszczędnościowo-Kredytową  (Dz.U. z dnia 25 

lutego 2022 r. poz. 471) 

ROZP MRIF_304_11 

 

Dedykowana zakładka na 

stronie internetowej BFG: 
 

www.bfg.pl / Dla instytucji 

finansowych / Obowiązki 

informacyjne / 

Rozporządzenie MRiF 

z art. 304 ust. 11 ustawy 

o BFG 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 

8 czerwca 2017 r. w sprawie rejestru instrumentów 

finansowych (Dz. U. poz. 1172) 

ROZP MRIF_88_3 

Dedykowana zakładka na 

stronie internetowej BFG: 
 

www.bfg.pl / Dla instytucji 

finansowych / Obowiązki 

informacyjne / 

Rozporządzenie MRiF 

z  art. 88 ust. 3 ustawy 

o  BFG 
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Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów / 

Ministra Finansów 

Zakładka na Portalu 

BFG 

Adres zakładki na stronie 

internetowej BFG 

  

Dedykowana zakładka na 

stronie internetowej BFG: 
 

www.bfg.pl / Dla instytucji 

finansowych / Obowiązki 

informacyjne / 

Rozporządzenie MF z art. 

87 ustawy o BFG 

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 maja 

2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie informacji 

niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny 

wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i 

grupowych planów przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. 

poz. 996) 

ROZP MF 87 - EU 

2018/1624 

 

(Obowiązuje od dnia 

15 lipca 2019 r., także 

dla plików xml 

sporządzonych zgodnie 

ze schematami xsd dla 

informacji 

sporządzonych za 

okresy sprawozdawcze 

po 15 lipca 2019 r., jak 

i również korekt 

informacji 

sporządzanych za 

wcześniejsze okresy 

sprawozdawcze). 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 

2021 r. w sprawie przekazywania Bankowemu Funduszowi 

Gwarancyjnemu informacji dotyczących minimalnego 

poziomu funduszy własnych i zobowiązań 

kwalifikowalnych  (Dz. U. z dnia 16 grudnia 2021 r., poz. 

2325) 

ROZP MF_99A_11 

Dedykowana zakładka na 

stronie internetowej BFG: 
 

www.bfg.pl / Dla instytucji 

finansowych / Obowiązki 

informacyjne / 

Rozporządzenie ws. 

raportowania informacji 

nt. MREL 

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/763 

z  dnia 23 kwietnia 2021 r. ustanawiające wykonawcze 

standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 

i  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE 

w odniesieniu do sprawozdawczości nadzorczej w obszarze 

minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych 

i zobowiązań kwalifikowalnych oraz podawania tego 

wymogu do wiadomości publicznej 

ROZP 

MREL_TLAC_EU 

Dedykowana zakładka na 

stronie internetowej BFG: 
 

www.bfg.pl / Dla instytucji 

finansowych / Obowiązki 

informacyjne / 

Rozporządzenie ws. 

raportowania informacji 

nt. MREL 
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2. Publikacja informacji i schematów xsd 

Na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, pod ścieżką: www.bfg.pl / Dla 

instytucji finansowych / Obowiązki informacyjne / Kanał teletransmisji – portal BFG są 

publikowane: 

 informacje na temat Portalu BFG, w tym dane kontaktowe w sprawie portalu; 

 „Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego informacji kanałem teletransmisji”; 

 „Instrukcja korzystania z Portalu BFG – dla administratora podmiotu”; 

 „Instrukcja korzystania z Portalu BFG – dla użytkownika kanału teletransmisji”; 

 certyfikat dla Portalu BFG; 

 zgłoszenie administratora podmiotu; 

 „Zestawienie informacji przekazywanych na podstawie rozporządzeń MRiF i MF 

do  BFG”. 

 

Aktualnie obowiązujące schematy xsd lub odniesienie do strony Europejskiego Urzędu 

Nadzoru Bankowego (EBA) na której są udostępnione schematy określające strukturę 

i zawartość dokumentów elektronicznych w formacie xbrl dla rozporządzeń są publikowane są 

na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego pod ścieżką: www.bfg.pl / Dla 

instytucji finansowych / Obowiązki informacyjne, w zakładkach dedykowanych 

poszczególnym rozporządzeniom. 
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3. Dostęp do Portalu BFG 

3.1. Adres 

Serwer Portalu BFG znajduje się pod adresem : https://portal.bfg.pl. 

 

3.2. Uzyskanie dostępu 

Użytkownik kanału teletransmisji jest wyznaczany przez administratora podmiotu, który 

tworzy dla użytkownika konto na Portalu BFG. Po utworzeniu konta użytkownik kanału 

teletransmisji otrzyma na swój adres poczty elektronicznej hiperłącze aktywacyjne, 

przekierowujące go na stronę Portalu BFG. 

 

 

 

Link aktywacyjny przekierowuje na stronę portalu, gdzie kolejną wymaganą czynnością jest 

ustanowienie hasła dostępu do portalu. 

W tym celu należy wprowadzić hasło w pole: „Nowe hasło”. Hasło powinno zawierać 

co najmniej 12 znaków, małe i duże litery, cyfrę oraz znak specjalny; pole login jest 

automatycznie uzupełniane przez system. 

https://portal.bfg.pl/
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Kolejną wymaganą czynnością jest ponowne wprowadzenie hasła w pole: „Potwierdź nowe 

hasło”, a następnie naciśnięcie przycisku „Aktywuj konto”. 

 

 

 

Po naciśnięciu przycisku „Aktywuj konto” zostanie utworzony nowy użytkownik. 
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Po ustanowieniu hasła dostępu do portalu, konto użytkownika na Portalu BFG zostanie 

aktywowane, a na adres poczty elektronicznej użytkownika zostanie wysłany informujący 

o tym e-mail. 

 

 

 

3.3. Logowanie na portal 

Logowanie na portal odbywa się pod adresem: https://portal.bfg.pl. 

 

Po wpisaniu w przeglądarkę internetową tego adresu, pojawi się okno logowania, w którym 

należy wprowadzić login (tj. adres poczty elektronicznej) oraz ustanowione przez użytkownika 

hasło dostępu do portalu, po czym nacisnąć przycisk „Zaloguj się”. 

 

https://portal.bfg.pl/
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W przypadku wprowadzenia błędnego hasła dostępu do portalu, w oknie logowania pojawi się 

odpowiedni komunikat. 

 

 

 

W przypadku wielokrotnego wprowadzenia błędnego hasła dostępu do portalu (dozwolonych 

jest 5 prób), konto zostanie zablokowane, a ponowne zalogowanie się będzie możliwe po kilku 

minutach. 
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Użytkownik może zwrócić się z prośbą o ustanowienie nowego hasła dostępu do portalu, w tym 

celu należy skontaktować się z administratorem podmiotu. Administrator podmiotu zresetuje 

hasło, a do użytkownika zostanie wysłany e-mail z linkiem aktywacyjnym umożliwiającym 

ustanowienie nowego hasła. 
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W celu ustanowienia nowego hasła dostępu do portalu za pomocą otrzymanego mailowo linku 

należy: wprowadzić nowe hasło w pole: „Nowe hasło”. Hasło powinno zawierać co najmniej 

8 znaków, małe i duże litery, cyfrę oraz znak specjalny; pole login jest automatycznie 

uzupełniane przez system. 

 

 

Kolejną wymaganą czynnością jest ponowne wprowadzenie hasła w pole: „Potwierdź nowe 

hasło”, a następnie naciśnięcie przycisku „Zapisz”. 

 

3.4. Zmiana hasła dostępu do portalu 

Zmianę hasła dostępu do portalu umożliwia funkcjonalność „Zmiana hasła”, dostępna 

w zakładce „Ustawienia użytkownika”. 

W celu zmiany hasła dostępu do portalu należy wypełnić „Formularz zmiany hasła”, 

a następnie nacisnąć przycisk „Zapisz”. 
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4. Przekazywanie informacji 

Przekazywanie informacji na Portal BFG odbywa się bezpośrednio przez portal. 

Plik, zawierający informacje przekazywane do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, 

powinien zostać kolejno: 

1. Podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 

2. Skompresowany; 

3. Zaszyfrowany. 

 

4.1. Podpis 

Plik zawierający informacje należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych 

podmiotu. Certyfikat kwalifikowany służący do podpisywania przekazywanych zbiorów 

danych powinien być wydany przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania, w rozumieniu 

przepisów Rozporządzenia eIDAS. 

Format podpisu:  PKCS#7/CMS (rozszerzenie *.sig). 

Typ podpisu: typ zewnętrzny. 

W przypadku podpisywania pliku przy użyciu aplikacji Szafir, należy w niej odznaczyć opcję 

„Zapisz podpisywane dane razem z podpisem”. 

 

 

 

4.2. Kompresja 

Przesyłka, z przekazywanymi na podstawie określonego rozporządzenia informacjami, 

powinna zostać skompresowana do formatu ZIP/RAR/7ZIP, a przesyłki większe niż 2 GB 

powinny zostać podzielone na archiwa/paczki mniejsze niż 2GB przy pomocy programu 

do kompresji. 
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1. Plik archiwum powinien być jeden (dla dużych zbiorów danych jedno, wieloczęściowe 

archiwum; każda część nie większa niż 2 GB). 

2. Archiwum nie może zawierać katalogów. 

3. Pliki nie mogą być skompresowane wielokrotnie. 

Uwaga: 

W przypadku gdy w przesyłce znajdzie się jeden błędny plik, cała przesyłka otrzyma status: 

„przesyłka błędnie zweryfikowana technicznie”. 

 

4.3. Szyfrowanie 

Każda przesyłka musi zostać zaszyfrowana kluczem publicznym Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego, udostępnionym do pobrania ze strony internetowej BFG – link: 

(https://www.bfg.pl/dla-instytucji-finansowych/obowiazki-informacyjne/kanal-teletransmisji-

portal-bfg). 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie udostępnia aplikacji do szyfrowania. 

 

W przypadku używania do szyfrowania aplikacji Szafir, certyfikat należy dodać do zawartego 

w niej „Magazynu certyfikatów i list CRL”, a podczas szyfrowania nie należy zaznaczać opcji 

kompresji.  

 

 

 

https://www.bfg.pl/dla-instytucji-finansowych/obowiazki-informacyjne/kanal-teletransmisji-portal-bfg
https://www.bfg.pl/dla-instytucji-finansowych/obowiazki-informacyjne/kanal-teletransmisji-portal-bfg
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Aplikacja Szafir udostępnia opcję szyfrowania od wersji 2.0 build 391. Najnowszą wersję 

aplikacji Szafir można uzyskać, używając opcji aktualizacji lub kontaktując się z Krajową Izbą 

Rozliczeniową SA. 

 

4.4.  Identyfikatory podmiotów 

Przy przekazywaniu informacji za pośrednictwem Portalu BFG, podmioty są zobowiązane 

posługiwać się identyfikatorami określonymi w rozporządzeniach: 

 identyfikatory wyróżniające banki oznaczają:  

 dla banków spółdzielczych – czterocyfrowy numer banku nadany bankowi 

spółdzielczemu przez Narodowy Bank Polski,  

 dla banków niebędących bankami spółdzielczymi – trzycyfrowy numer banku 

nadany bankowi przez Narodowy Bank Polski; 

 identyfikatory wyróżniające oddziały banków zagranicznych oznaczają trzycyfrowy 

numer banku nadany bankowi przez Narodowy Bank Polski; 

 identyfikatory wyróżniające spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i Krajową 

Kasę Oszczędnościowo-Kredytową oznaczają numer nadany przez Komisję Nadzoru 

Finansowego; 

 identyfikatory wyróżniające firmy inwestycyjne oznaczają numer Krajowego Rejestru 

Sądowego; 

 identyfikatory wyróżniające krajowe podmioty dominujące inne niż banki i firmy 

inwestycyjne oznaczają numer Krajowego Rejestru Sądowego. 

4.5. Zastosowanie pola „Korekta”  

Pole „Korekta” – jest to pole zawarte w metryczce sprawozdania mówiące czy przekazywane do 

Funduszu sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem za dany okres sprawozdawczy czy 

korektą sprawozdania które było przekazane do Funduszu za dany okres sprawozdawczy. 

Studium przypadku: 

- Sprawozdanie składane po raz pierwszy przez podmiot XYZ np. sprawozdanie EUZ02 za okres 

2020-12-31 dla wersji nieskonsolidowanej musi mieć pole korekta równe 0 (słownie zero). 

- Sprawozdanie składane po raz drugi gdy podmiot XYZ złożył już np. sprawozdanie EUZ02 

za okres 2020-12-31 dla wersji nieskonsolidowanej i sprawozdanie pierwsze zostało przez BFG 

zaakceptowane (poprane technicznie) a jednak zachodzi konieczność zmiany w nim jednej lub 

wielu informacji. Wtedy w Metryczce sprawozdania, w polu Korekta należy wprowadzić 

wartość >0 (słownie zera) natomiast data sprawozdania (DataSpr) i flaga CzySkonsolidowane 

musza być takie same jak w korygowanej wersji, tu jako przykład okres 2020-12-31 dla wersji 
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nieskonsolidowanej, pozostałe dane w metryczce, takie jak data sprzędzenia powinny być 

uzupełnione wg aktualnego stanu. Kolejne korekty tego samego sprawozdania (wg przykładu 

EUZ02 za okres 2020-12-31 dla wersji nieskonsolidowanej) muszą mieć wartość pola korekta 

> 0 (słownie: zero). 

 

4.6. Wysyłka informacji przez portal  

W celu wysłania informacji do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego należy użyć zakładki 

„Przesyłki”, wybrać opcję „Nadaj przesyłkę”, zaznaczyć odpowiednie rozporządzenie, 

i wybrać przesyłkę do przesłania używając przycisku „Wybierz paczkę” lub przeciągnąć 

w wyznaczony obszar przesyłkę, którą chcemy przesłać. 

 

 

 

4.7. Sprawdzanie poprawności wysłanych informacji 

 

 

W celu sprawdzenia poprawności wysłanych przesyłek do Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego należy użyć zakładki „Przesyłki” a następnie wybrać opcję „Wyszukaj 

przesyłkę”, w której zamieszczane są komunikaty informujące o statusie przesyłanych 

informacji:  

- „Przesyłka umieszczona na portalu” – komunikat potwierdza dotarcie przesyłki na Portal 

BFG; 
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- „Weryfikacja techniczna poprawna – przesyłka przyjęta przez BFG” – komunikat 

informuje o pozytywnym zweryfikowaniu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny 

poprawności technicznej przesyłki (tj. sprawdzenia szyfrowania, antywirusowym, 

kompresji przesyłki oraz podpisu elektronicznego, a także w przypadku plików w formacie 

xml, xbrl – zgodności ze schematem xsd i prawidłowe uzupełnienie pola „Korekta”); 

- „Przesyłka błędnie zweryfikowana technicznie” – komunikat oznacza, że w wyniku 

technicznej weryfikacji przesyłki w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tj. sprawdzenia 

szyfrowania, kompresji, przesyłki oraz podpisu elektronicznego, a także w przypadku 

plików w formacie xml, xbrl – zgodności ze schematem xsd oraz dla plików xml będzie 

weryfikowane pole „Korekta”) wykryto błędy. W przypadku tego statusu, użytkownik 

kanału teletransmisji otrzymuje dodatkowo wiadomość zawierającą opis stwierdzonych 

błędów; 

- „Przesyłka błędnie zweryfikowana merytorycznie” – komunikat oznacza, że w wyniku 

zweryfikowania w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym zawartości przesyłki stwierdzono 

błędy w zakresie poprawności przekazanych informacji. W przypadku tego statusu, 

użytkownik kanału teletransmisji otrzymuje dodatkowo wiadomość zawierającą opis 

stwierdzonych błędów.  

 

W przypadku negatywnej weryfikacji przesyłki przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, 

zostanie ona oznaczona czerwonym kolorem, a w wiadomości dla użytkownika pojawi się 

komunikat o stwierdzonym błędzie/błędach. 

 

 

Po naciśnięciu przycisku „Szczegóły przesyłki”  wyświetlone zostaną szczegółowe 

informacje o przekazanej przesyłce: 
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Po naciśnięciu przycisku „Pokaż szczegóły”  wyświetlone zostaną szczegółowe 

informacje o przesłanym pliku: 
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4.8. Zasady przekazywania informacji testowych 

Testy dotyczą informacji przekazywanych w formacie xml, xbrl, sporządzonych na 

podstawie schematów xsd do Rozporządzeń, udostępnionych przez Bankowy Fundusz 

Gwarancyjny na stronie internetowej lub odniesienia do strony Europejskiego Urzędu Nadzoru 

Bankowego (EBA) na której są udostępnione schematy określające strukturę i zawartość 

dokumentów elektronicznych w formacie xbrl. 

Testy mogą być przekazywane na następujące zakładki testowe dotyczące obszarów 

sprawozdawczości: 

 TEST MRIF_87; 

 TEST MRIF_88_3; 

 TEST MRIF_304_11; 

 TEST MRIF_330_6; 

 TEST MRIF_330_7, 

 TEST_MF_99A_11, 

 TEST MREL_TLAC_EU. 
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Procedura przekazywania przesyłek testowych: 

 podmiot, który zamierza przeprowadzić testy sprawozdawczości, zgłasza taką potrzebę do 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego e-mailowo na adres: dane@bfg.pl; 

 tytuł wiadomości jest ustalony dowolnie przez podmiot, ale musi rozpoczynać się od słowa 

TEST umieszczonego w kwadratowych nawiasach [TEST]; 

 wniosek podmiotu powinien określać: identyfikator podmiotu, obszar sprawozdawczości 

(rozporządzenie MRiF lub MF), użytkownika Portalu BFG (imię i nazwisko oraz adres 

mailowy), który będzie przekazywał przesyłki testowe, a także propozycję terminu 

przeprowadzania testów (daty graniczne: od - do); 

 w odpowiedzi na wniosek podmiotu, Bankowy Fundusz Gwarancyjny udostępnia zakładkę 

testową dla wskazanego użytkownika, jednocześnie e-mailowo potwierdza lub modyfikuje 

(wyznacza nowy termin) wnioskowany przez podmiot termin przeprowadzania testów. 

 

  

mailto:dane@bfg.pl
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4.9. Generowanie raportu 

W zakładce „Wyszukaj przesyłkę” zamieszczona jest lista przesyłek nadanych do Bankowego 

Funduszu Gwarancyjnego. 

 

 

Po wprowadzeniu danych wyszukiwania i wciśnięciu przycisku „Pobierz raport” 

  zostanie wysłany raport na adres mailowy podany przy rejestracji. 
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4.10.Wyszukiwanie przesyłek 

W celu znalezienia danej przesyłki z listy nadanych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 

w zakładce „Wyszukaj przesyłkę” wprowadzamy dane i klikamy przycisk „Szukaj”.  
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Kliknięcie przycisku „Wyczyść”  powoduje wyczyszczenie wprowadzonych 

danych, ale nie wyszukanych przesyłek. W celu ponownego wyszukania przesyłki należy 

kliknąć przycisk „Wyczyść”, a następnie „Szukaj” lub odświeżyć stronę. 
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5. Informacje o komunikatach na Portalu BFG 

 

W zakładce „Dashboard” znajdują się komunikaty opublikowane przez Bankowy Fundusz 

Gwarancyjny związane z działaniem portalu, jak również z wytycznymi dotyczącymi 

sprawozdawczości w ramach rozporządzeń. 

 

 

 

W ramach tej zakładki istnieje możliwość wyszukiwania komunikatów dotyczących danego 

rozporządzenia za pomocą filtrów umieszczonych w sekcji „Wyszukiwanie komunikatów”. 


