
1/5 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji 

kanałem teletransmisji 

 

§ 1 

Definicje 

 

Ilekroć w „Szczegółowych informacjach dotyczących przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 

informacji kanałem teletransmisji” jest mowa o: 

1) Funduszu – należy przez to rozumieć Bankowy Fundusz Gwarancyjny; 

2) Rozporządzeniu – należy przez to rozumieć właściwe rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu, trybu 

i terminów przekazywania informacji Funduszowi, wydane na podstawie odpowiednio art. 87, art. 88 ust. 3,  

99a ust. 11, art. 304 ust. 11 pkt 4, art. 330 ust. 6, lub  art. 330 ust. 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. 

o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 793, z późn. zm.);  

3) podmiocie – należy przez to rozumieć podmiot zobowiązany do przekazywania informacji Funduszowi 

na podstawie danego Rozporządzenia za pośrednictwem Portalu BFG; 

4) podpis kwalifikowany - certyfikat wydany przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania w rozumieniu 

przepisów rozporządzenia eIDAS; 

5) rozporządzeniu eIDAS – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu 

do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE. L 

257 z 28.08.2014 r., str. 73);  

6) kanale teletransmisji – należy przez to rozumieć system teleinformatyczny zapewniający połączenie 

za pośrednictwem sieci Internet w celu przesyłania danych między nadawcą a odbiorcą;  

7) Portalu BFG  – należy przez to rozumieć moduł składowy kanału teletransmisji, udostępniający funkcjonalności: 

przesyłania danych, zarządzania przesyłaniem danych oraz prezentacji informacji; 

8) użytkowniku kanału teletransmisji – należy przez to rozumieć osobę posiadającą uprawnienia do przekazywania 

danych z wykorzystaniem kanału teletransmisji; 

9) administratorze podmiotu – należy przez to rozumieć osobę upoważnioną przez podmiot do nadawania uprawnień 

użytkownika kanału teletransmisji osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za przekazywanie informacji 

do Funduszu, wyznaczoną na zasadach określonych w danym Rozporządzeniu; 

10) administratorze Portalu BFG – należy przez to rozumieć pracownika Funduszu upoważnionego do wykonywania 

funkcji administracyjnych w Portalu BFG; 

11) polu „Korekta” – należy przez to rozumieć pole zawarte w schematach XSD, opracowanych i udostępnionych 

przez Fundusz, dedykowane wprowadzeniu oświadczenia przez podmiot o przekazywaniu do Funduszu informacji 

sporządzonych za dany okres sprawozdawczy, po raz pierwszy lub kolejny / kolejne (przekazanie korekty).  
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§ 2 

Uzyskanie dostępu do kanału teletransmisji 

 

1. Przed przekazaniem informacji Funduszowi, podmiot wyznacza administratora podmiotu na zasadach określonych 

w danym Rozporządzeniu.  

2. Po otrzymaniu przez Fundusz informacji, o której mowa w ust. 1, administrator podmiotu jest informowany 

o utworzeniu konta, a na jego adres poczty elektronicznej wysyłana jest informacja z hiperłączem aktywacyjnym. 

Za pomocą hiperłącza użytkownik zostanie przekierowany na stronę Portalu BFG, gdzie wymagane będzie 

ustanowienie własnego hasła dostępu.  

3. Po prawidłowym wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, administrator podmiotu uzyskuje dostęp 

do Portalu BFG. 

4. Podmiot wyznacza dowolną liczbę administratorów podmiotu. Każdy z nich jest zgłaszany Funduszowi 

na zasadach określonych w danym Rozporządzeniu. 

5. Zmiana administratora podmiotu dokonywana jest na zasadach określonych w danym Rozporządzeniu. 

6. Administrator podmiotu wyznacza użytkownika kanału teletransmisji oraz tworzy dla niego konto na Portalu BFG. 

Użytkownik kanału teletransmisji otrzymuje na swój adres poczty elektronicznej hiperłącze aktywacyjne, 

przekierowujące go na stronę Portalu BFG i ustala własne hasło dostępu. Administrator podmiotu posiada 

uprawnienia użytkownika kanału teletransmisji, bez konieczności zakładania osobnego konta na Portalu BFG. 

 

§ 3 

Czynności wykonywane przez administratora podmiotu i użytkownika kanału teletransmisji 

 

1. Administrator podmiotu: 

1) tworzy konta użytkowników kanału teletransmisji; 

2) ustala i przydziela użytkownikom kanału teletransmisji uprawnienia do przekazywania Funduszowi informacji 

określonych w danym Rozporządzeniu; 

3) zgłasza błędy techniczne i stwierdzone nieprawidłowości funkcjonowania kanału teletransmisji 

do administratora Portalu BFG. 

2. Użytkownik kanału teletransmisji: 

1) wykonuje czynności w ramach uprawnień nadanych mu przez administratora podmiotu w zakresie 

przekazywania Funduszowi informacji określonych w danym Rozporządzeniu; 

2) korzysta z kanału teletransmisji przy użyciu dostępnych w nim funkcjonalności; 

3) przekazuje informacje określone w danym Rozporządzeniu za pomocą mechanizmów udostępnionych 

na Portalu BFG; 

4) zgłasza administratorowi podmiotu nieprawidłowości i problemy techniczne związane z korzystaniem 

z kanału teletransmisji. 
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§ 4 

Przekazywanie informacji z wykorzystaniem kanału teletransmisji 

 

1. Przekazywanie informacji z wykorzystaniem kanału teletransmisji odbywa się przez Portal BFG – w tym celu 

należy zalogować się na stronie Portalu BFG, następnie użyć zakładki „Przesyłki”, wybrać opcję „Nadaj 

przesyłkę”, wybrać z listy odpowiednie Rozporządzenie i wybrać przesyłkę do przesłania używając przycisku 

„Wybierz paczkę” lub przeciągnąć w wyznaczony obszar przesyłkę, którą przekazujemy do Funduszu. 

2. Przesyłka z przekazywanymi na podstawie określonego Rozporządzenia informacjami, powinna zostać opatrzona 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w rozumieniu art. 3 pkt 12 Rozporządzenia eIDAS).  

3. 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 i przesłane w oddzielnych przesyłkach. 

4. Przekazywane kanałem teletransmisji informacje należy zaszyfrować kluczem publicznym Funduszu. W tym celu 

należy ze strony internetowej Funduszu pobrać certyfikat Funduszu. 

5. Czynności opisane w ust. 2-4 należy wykonać w następującej kolejności: podpisanie kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym – kompresja – szyfrowanie. 

6. Informacje przekazywane na informatycznym nośniku danych są zaszyfrowane kluczem publicznym Funduszu. 

7. Przekazywanie informacji do Funduszu z wykorzystaniem kanału teletransmisji odbywa się w dni robocze, tzn. 

od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8.00 - 16.00. W pozostałe 

dni oraz w godzinach 16.00 - 8.00 kanał teletransmisji może być dostępny w ograniczonym zakresie. 

8. Fundusz zastrzega możliwość przejściowego braku dostępu do Portalu BFG w godzinach 8.00 - 16.00 w przypadku 

potrzeby wykonania prac serwisowych, o których podmioty zostaną poinformowane z odpowiednim 

wyprzedzeniem za pośrednictwem Portalu BFG. 

 

§ 5 

Dokumenty udostępniane przez Fundusz na Portalu BFG  

 

1. Na Portalu BFG zamieszczane są następujące komunikaty informujące o statusie przesyłanych informacji:  

1) „Przesyłka umieszczona na portalu” – komunikat potwierdza dotarcie przesyłki na Portal BFG; 

2) „Weryfikacja techniczna poprawna – przesyłka przyjęta przez BFG” – komunikat informuje o pozytywnym 

zweryfikowaniu przez Fundusz poprawności technicznej przesyłki (tj. sprawdzeniu: szyfrowania, 

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

XML – zgodności ze schematem XSD i prawidłowym uzupełnieniu pola „Korekta”); 

3) „Przesyłka błędnie zweryfikowana technicznie” – komunikat oznacza, że w wyniku technicznej weryfikacji 

przesyłki w Funduszu, o której mowa w pkt 2), wykryto błędy. W przypadku tego statusu, użytkownik kanału 

teletransmisji otrzymuje dodatkowo wiadomość zawierającą opis stwierdzonych błędów; 
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4) „Przesyłka błędnie zweryfikowana merytorycznie” – komunikat oznacza, że w wyniku zweryfikowania 

w Funduszu zawartości przesyłki stwierdzono błędy w zakresie poprawności przekazanych danych. 

W przypadku tego statusu, użytkownik kanału teletransmisji otrzymuje dodatkowo wiadomość zawierającą 

opis stwierdzonych błędów.  

2. Fundusz udostępnia lub wskazuje na stronie internetowej: www.bfg.pl schematy XSD określające strukturę 

i zawartość dokumentów elektronicznych w formacie XML, zawierających informacje przekazywane do Funduszu 

na podstawie danego Rozporządzenia. 

 

§ 6 

Administrowanie Portalem BFG 

 

1. Administrator Portalu BFG obsługuje zgłoszenia i pytania, kierowane na adres poczty elektronicznej: dane@bfg.pl, 

od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8.00 - 16.00 (godziny 

robocze). 

2. Czas reakcji jest nie dłuższy niż 8 godzin roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia lub pytania. 

3. Czas rozwiązania zgłoszonego problemu technicznego zależeć będzie od rodzaju lub skali ujawnionego problemu 

technicznego lub innych okoliczności. 

 

§ 7 

Postanowienia dotyczące dokonywania zmian 

 

1. Fundusz zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w „Szczegółowych informacjach dotyczących 

przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji kanałem teletransmisji”, jak również 

w schematach XSD opracowanych i udostępnionych przez Fundusz, określających strukturę i zawartość 

dokumentów elektronicznych w formacie XML, przekazywanych do Funduszu na podstawie Rozporządzenia. 

2. Fundusz zobowiązuje się do przekazywania informacji o zmianach, o których mowa w ust. 1, za pośrednictwem 

Portalu BFG w terminie 14 dni przed ich wprowadzeniem.  

3. W przypadku schematów opracowanych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), które Fundusz 

wskaże jako schematy, na podstawie których podmioty przekazują informacje sprawozdawcze, Fundusz będzie 

przekazywał informacje o ich zmianach za pośrednictwem Portalu BFG i strony internetowej Funduszu 

www.bfg.pl.  


