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Plan prezentacji 
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Rozporządzenia MRiF 

Podstawa 

prawna z 

ustawy o BFG 

Data publikacji / 

Data wejścia w 

życie 

Data przekazania 

pierwszych inf. 

Rozporządzenie MRiF z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania 

BFG informacji innych niż przekazywane do NBP i do KNF, 

niezbędnych do wykonywania zadań BFG 

Art. 330 ust. 7 
03.03.2017 / 

04.03.2017 
do 15.03.2017 

Rozporządzenie MRiF  z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie 

przekazywania w formie zobowiązań do zapłaty składek 

wnoszonych do BFG przez banki, oddziały banków 

zagranicznych, firmy inwestycyjne, spółdzielcze kasy 

oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą 

Kasę Oszczędnościowo-Kredytową 

Art. 304  
10.03.2017 / 

11.03.2017 

Załączniki – do 

05.04.2017 

Rozporządzenie MRiF z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie 

informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i 

oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji 

i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji 

Art. 87 
02.06.2017 / 

16.06.2017 

Załącznik 

obowiązkowy – do 

11.08.2017 

Rozporządzenie MRiF z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie 

rejestru instrumentów finansowych 
Art. 88  

20.06.2017 / 

27.06.2017 

Żądanie przekazania 

danych – możliwe po 

upływie 3 mies. od 

dnia wejścia z życie 

Projekt rozporządzenia MRiF w sprawie szczegółowego 

zakresu, trybu i terminu przekazywania BFG informacji 

niezbędnych do realizacji jego zadań oraz sposobu 

weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji  

(w procesie legislacyjnym) 

Art. 330 ust. 6 - - 
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Obowiązki sprawozdawcze wynikające z Rozporządzeń MRiF  
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Portal BFG STP - system teleinformatyczny zapewniający połączenie za pośrednictwem sieci Intranet dla 
przesyłania danych między nadawcą a odbiorcą) w celu umożliwienia przekazywania BFG wymaganych informacji w 
formie dokumentu elektronicznego (definicja z Rozporządzeń MRiF). 

 

Za pośrednictwem Portalu BFG STP są przekazywane wszystkie informacje i dane określone w rozporządzeniach 
MRiF -  w formie dokumentu elektronicznego. 

 

Portal BFG STP zapewnia uproszczoną i wystandaryzowaną obsługę danych przekazywanych do BFG 
na podstawie Rozporządzeń MRiF, w szczególności: 

 standaryzację oraz uproszczenie sposobu przesyłania danych do BFG, 

 bezpieczeństwo przekazywanych danych poprzez wykorzystanie protokołu https,  

 możliwość przesyłania obszernych danych sprawozdawczych, 

 zgłaszanie administratorów podmiotów, 

 zgłaszanie użytkowników przez administratorów podmiotów  

       oraz zarządzanie ich uprawnieniami 

 automatyzację odbioru przesyłek w BFG, 

 zautomatyzowaną techniczną walidację danych  

      (w tym sprawdzenie poprawności szyfrowania i podpisywania), 

 wystandaryzowany oraz częściowo zautomatyzowany sposób komunikacji z użytkownikami. 

 

Portal BFG STP posiada 3 główne funkcjonalności: 

 w zakresie zakładania konta administratora oraz kont użytkowników podmiotów, 

 w zakresie przesyłania danych, 

 w zakresie komunikacji z użytkownikami. 
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Charakterystyka Portalu BFG STP 
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po stronie 
użytkownika 

po stronie 
Funduszu 



 
  
Przesyłanie danych jest możliwe za pomocą dwóch ścieżek: 

 Bezpośrednio przez Portal BFG STP,  

 Poprzez protokół FTPS (tryb awaryjny). 

 

Portal BFG STP umożliwia w tym zakresie: 

 przyporządkowanie przesyłek do danego Rozporządzenia, 

 przesłanie danych w każdym formacie, 

 automatyczną weryfikację techniczną przesyłek (sprawdzenie szyfrowania, kompresji oraz 
podpisu elektronicznego),  

 nadawanie przesyłkom statusów (w kolejności etapów kontroli): 

 Przesyłka umieszczona na portalu 

 Weryfikacja techniczna poprawna – przesyłka przyjęta przez BFG 

 Przesyłka błędnie zweryfikowana technicznie 

  

  

 Przesyłka błędnie zweryfikowana merytorycznie    

 

 

 generowanie wiadomości dla użytkowników – generowane automatycznie przez aplikację lub 
wpisywane ręcznie przez administratora BFG. 
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Funkcjonalność Portalu BFG STP w zakresie przesyłania danych 
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Statusy nadawane 
automatycznie na Portalu 

BFG STP  

Status nadawany ręcznie na Portalu BFG 
STP przez administratora  BFG 



 
  

Informacje zamieszczane na Portalu BFG STP: 

 

 Wiadomości dla użytkowników przekazujących dane (w tym automatyczne dot. 
kontroli technicznej, wraz z wiadomością na temat poprawności szyfrowania i 
podpisania), 

 

 Komunikaty w zakładce „Dashboard”, 

 

 Zakładka „Informacje ogólne” – linki do poszczególnych zakładek na stronie 
internetowej BFG oraz komunikaty przyporządkowane do poszczególnych 
Rozporządzeń MRiF, w tym wskazówki dotyczące wypełniania załączników 
przekazywanych na podstawie Rozporządzeń. 
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Funkcjonalność Portalu BFG STP  w zakresie komunikacji z użytkownikami 

6 



 
  

Wypełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z rozporządzeń MRiF:   

 zamieszczenie na stronie internetowej BFG dokumentu: „Szczegółowe informacje dotyczące 
przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji kanałem teletransmisji”. 

 

Organizacja wsparcia dla użytkowników: 

 

1. Poprzez stronę internetową BFG: 

 Informacje zamieszczane na stronie internetowej BFG w zakładce „Kanał teletransmisji-Portal BFG STP” oraz w 
zakładkach dot. poszczególnych rozporządzeń MRiF, 

 Instrukcje korzystania z Portalu BFG STP: dla użytkownika kanału teletransmisji oraz dla administratora 
podmiotu, 

 Schematy xsd dla poszczególnych załączników do poszczególnych rozporządzeń MRiF, 

 Zestawienie informacji przekazywanych na podstawie rozporządzeń MRiF do BFG, 

 Certyfikat BFG STP. 

 

2. Poprzez Portal BFG STP (omówiony na poprzednim slajdzie): 

 Wiadomości dla użytkowników, 

 Komunikaty w zakładce „Dashboard”, 

 Informacje ogólne. 

 

3. Poprzez skrzynkę elektroniczną, dedykowaną  przesyłaniu danych Portalem BFG STP: 

 

 Dedykowana skrzynka poczty elektronicznej: dane@bfg.pl. 

 

4.  Wsparcie telefoniczne 
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Wypełnienie obowiązków informacyjnych i organizacja  

wsparcia dla użytkowników kanału teletransmisji 
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mailto:dane@bfg.pl


 
   

 Większość informacji przekazywanych na podstawie rozporządzeń MRiF  jest 
przekazywana w formacie plików xml. 

 

 Schematy xsd, niezbędne do sporządzenia plików xml, przygotowuje BFG. 

 

 Linki do schematów xsd zamieszczane są na stronie internetowej BFG oraz na 
Portalu BFG STP. 

 

 W ramach weryfikacji poprawności technicznej przesyłki z danymi przekazywanej 
przez podmiot, sprawdzana jest również zgodność pliku ze schematem xsd – w 
dedykowanej do tego celu aplikacji do wizualizacji załączników. W przypadku 
poprawnej weryfikacji schematu xsd, przesyłka jest przyjmowana przez BFG. W 
przypadku błędnej weryfikacji, przesyłka jest odrzucana, a do użytkownika jest 
wysyłany komunikat o stwierdzonych błędach. 

 

 BFG udziela użytkownikom wsparcia w zakresie przygotowania plików xml oraz 
skorygowania stwierdzonych błędów. 
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Schematy xsd 
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1. Zamieszczanie na portalu komunikatów kierowanych do wszystkich użytkowników na tematy 
związane z jego funkcjonowaniem. 

 

2. Zamieszczanie na portalu odpowiedzi na tzw. często zadawane pytania (FAQ). 

 

3. Wysyłanie za pomocą poczty elektronicznej komunikatów do użytkowników, np. o statusach 
przesyłek, zmianach schematów xsd, certyfikatu do szyfrowania, instrukcji korzystania z portalu 
BFG STP i innych dokumentów związanych z kanałem teletransmisji. 

 

4. Udostępnianie informacji o nadanych przesyłkach dla wszystkich użytkowników z jednego 
podmiotu. 

 

5. Drukowanie potwierdzeń nadania przesyłek oraz komunikatów o statusie przesyłki. 

 

6. Generowanie raportów o nadanych przesyłkach. 

 

7. Zamieszczanie w wiadomościach dla użytkowników bardziej szczegółowych informacji o błędach 
stwierdzonych w przekazanych plikach xml, włącznie z informacją o numerze wiersza (rekordu), 
w którym błąd występuje. 
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Postulaty nowych funkcjonalności Portalu BFG STP –  zgłoszone  

na spotkaniu  z użytkownikami Portalu w dniu 23 marca 2017 r. 
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 Uruchomiona funkcjonalność „Komunikaty”, która pozwala na zamieszczanie w 
zakładce „Dashboard” bieżących komunikatów (pkt 1 postulatów). 

 

 Uruchomiona funkcjonalność „Informacje ogólne”, która zawiera poza informacjami 
dot. kanału teletransmisji, również informacje dot. poszczególnych rozporządzeń 
(pkt 2 postulatów). 

 

 Uruchomiona funkcjonalność „Powiadomienia pocztą elektroniczną” – w zakresie 
błędnej weryfikacji przesyłek oraz komunikatów zamieszczanych na portalu (pkt 3 
postulatów). 

 

 Uruchomiona funkcjonalność pozwalająca administratorom podmiotów na 
przyznanie użytkownikom dostępu do informacji o wszystkich przesyłkach nadanych 
z danego podmiotu (pkt 4 postulatów). 

 

 Wprowadzona w wiadomościach dla użytkowników dot. błędów stwierdzonych w 
przekazanych plikach xml informacja o numerze wiersza (rekordu), w którym błąd 
występuje (pkt 7 postulatów). 
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Postulaty użytkowników Portalu BFG STP – realizacja 
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