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Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego informacji kanałem teletransmisji 

 

Niniejsze szczegółowe informacje odnoszą się do informacji przekazywanych do Bankowego 

Funduszu Gwarancyjnego kanałem teletransmisji na podstawie: 

 

 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia ………… 2017 r. (Dz. U. z ….) 

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; 

Skrócona nazwa stosowana na portalu BFG STP: Rozp. MRiF_330_7 

 

 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów  z dnia ……………… 2017 r. (Dz. U. z                  

……) w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminu przekazywania Bankowemu 

Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań oraz 

sposobu weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji;  

Skrócona nazwa stosowana na portalu BFG STP: Rozp. MRiF_330_6 

 

 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia ……………… 2017 r. (Dz. U. z        

….) w sprawie rejestru instrumentów finansowych; 

Skrócona nazwa stosowana na portalu BFG STP: Rozp. MRiF_88_3 

 

 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów  z dnia ……………… 2017 r. (Dz. U. z        

……) w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminu przekazywania Funduszowi 

przez podmioty informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny 

wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów 

przymusowej restrukturyzacji;  

Skrócona nazwa stosowana na portalu BFG STP: Rozp. MRiF_87 
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 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów  z dnia ……………… 2017 r. (Dz. U. z        

……)  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. 

Skrócona nazwa stosowana na portalu BFG STP: Rozp. MRiF_304_11 

Zwanych dalej Rozporządzeniami. 

Podmiot przekazuje do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dane w formacie,  

z częstotliwością i w trybie określonym w każdym z Rozporządzeń lub przez Bankowy 

Fundusz Gwarancyjny na podstawie delegacji wynikającej z Rozporządzeń. 

 

Rozdział I 

Definicje 

 

Użyte w niniejszej informacji określenia oznaczają: 

1) Fundusz – Bankowy Fundusz Gwarancyjny; 

2) podmiot – podmiot zobowiązany do przekazywania informacji do Funduszu na podstawie 

danego Rozporządzenia; 

3) rozporządzenie eIDAS – 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;  

4) kanał teletransmisji – system teleinformatyczny zapewniający połączenie za 

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

5) portal BFG STP (portal) – moduł składowy kanału teletransmisji, udostępniający 

funkcjonalność przesyłania danych,  funkcjonalność zarządzania przesyłaniem danych 

oraz prezentacji dokumentacji opisującej kanał teletransmisji; 

6) FTPS – moduł składowy kanału teletransmisji, udostępniający funkcjonalność przesyłania 

danych wykorzystującą protokół FTPS
1
. 

                                                 
1
 FTPS (znany także jako FTP Secure i FTP-SSL) jest rozszerzeniem do powszechnie stosowanego protokołu do 

transmisji plików typu klient–serwer File Transfer Protocol (FTP), które to umożliwia wsparcie dla szyfrowania 

transmitowanych danych. 
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7) użytkownik kanału teletransmisji – osoba posiadająca uprawnienia do przekazywania 

danych z wykorzystaniem kanału teletransmisji; 

8) administrator podmiotu – osoba upoważniona przez podmiot do nadawania uprawnień 

użytkownika kanału teletransmisji osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za 

przekazywanie informacji do Funduszu; 

9) administrator portalu BFG STP – pracownik Funduszu upoważniony do wykonywania 

funkcji administracyjnych w portalu BFG STP. 

 

Rozdział II 

Uzyskanie dostępu do kanału teletransmisji 

 

1. Przed przekazaniem danych do Funduszu podmiot zobowiązany jest wyznaczyć 

administratora podmiotu. W tym celu należy przesłać w formie papierowej do Funduszu 

stanowiące załącznik do Rozporządzenia „Zgłoszenie dotyczące osoby upoważnionej do 

nadawania uprawnień użytkownika kanału teletransmisji osobom bezpośrednio 

odpowiedzialnym za przekazywanie informacji Bankowemu Funduszowi 

Gwarancyjnemu” (dalej: Zgłoszenie administratora podmiotu). W celu ułatwienia 

przekazania danych, pod adresem https://dane.bfg.pl/#/zgloszenie_administratora Fundusz 

udostępnia formularz do wypełnienia, na podstawie którego Zgłoszenie administratora 

podmiotu jest generowane i przekazywane na adres poczty elektronicznej podmiotu – 

należy je następnie wydrukować oraz przesłać w formie papierowej do Funduszu. Wzór 

Zgłoszenia administratora podmiotu jest także zamieszczony na stronie internetowej 

Funduszu. Przekazane do Funduszu Zgłoszenie administratora podmiotu powinno być 

podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu. 

2. Po akceptacji przez Fundusz Zgłoszenia administratora podmiotu, administrator podmiotu 

zostanie poinformowany o utworzeniu konta, a na jego adres poczty elektronicznej 

zostanie wysłana informacja z hiperłączem
2
 aktywacyjnym. Hiperłącze przekieruje go na 

stronę portalu BFG STP, gdzie wymagane będzie ustanowienie własnego hasła dostępu.  

3. Po przejściu procedury opisanej w pkt 1 i 2 administrator podmiotu uzyska dostęp do 

portalu BFG STP. 

4. Złożone raz Zgłoszenie administratora podmiotu obowiązuje dla wszystkich 

Rozporządzeń. 

                                                 
2
 Hiperłącze inaczej link lub odnośnik to taki ciąg słów, który po naciśnięciu przenosi użytkownika na określoną 

stronę witryny internetowej. 

https://dane.bfg.pl/#/zgloszenie_administratora
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5. Podmiot może wyznaczyć dowolną liczbę administratorów podmiotu. Dla każdego z nich 

niezbędne jest wypełnienie Zgłoszenia administratora podmiotu i przesłanie go w formie 

papierowej do Funduszu. 

6. Zmiana administratora podmiotu lub aktualizacja jego danych, wskazanych w Zgłoszeniu 

administratora podmiotu, wymaga złożenia nowego Zgłoszenia administratora podmiotu. 

Aktualizacja zgłoszenia każdorazowo wymaga sporządzenia dokumentu według wzoru 

określonego w załączniku do Rozporządzenia, podpisania go przez osoby upoważnione do 

reprezentowania podmiotu i przesłania go w formie papierowej do Funduszu. Aktualizacja 

listy administratorów jest skuteczna z chwilą zapoznania się przez Fundusz ze 

Zgłoszeniem administratora podmiotu. 

7. Administrator podmiotu wyznacza użytkownika kanału teletransmisji oraz tworzy dla 

niego konto na portalu. Użytkownik kanału teletransmisji otrzyma na swój adres poczty 

elektronicznej hiperłącze aktywacyjne, przekierowujące go na stronę portalu BFG STP. 

Kolejną wymaganą czynnością jest ustalenie hasła dostępu do portalu. Administrator 

podmiotu posiada uprawnienia użytkownika kanału teletransmisji, bez konieczności 

zakładania osobnego konta na portalu. 

 

Rozdział III 

Obowiązki administratora podmiotu i użytkownika kanału teletransmisji 

 

1. Do obowiązków administratora podmiotu należy: 

- tworzenie kont użytkowników kanału teletransmisji; 

- ustalanie i przydzielanie użytkownikom kanału teletransmisji uprawnień do 

przekazywania danych związanych z poszczególnymi Rozporządzeniami; 

- zgłaszanie błędów technicznych i stwierdzonych nieprawidłowości funkcjonowania 

kanału teletransmisji do administratora portalu BFG STP. 

 

2. Do obowiązków użytkownika kanału teletransmisji należy: 

- działanie w ramach uprawnień nadanych przez administratora podmiotu w zakresie 

przesyłania danych związanych z poszczególnymi Rozporządzeniami; 

- korzystanie z kanału teletransmisji przy użyciu dostępnych w nim funkcjonalności; 

- przekazywanie danych za pomocą mechanizmów portalu BFG STP lub FTPS; 
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- zgłaszanie administratorowi podmiotu nieprawidłowości i problemów technicznych 

związanych z korzystaniem z kanału teletransmisji. 

 

 

Rozdział IV 

Zasady przekazywania danych z wykorzystaniem kanału teletransmisji 

 

1. Przekazywanie danych z wykorzystaniem kanału teletransmisji jest możliwe za 

pośrednictwem dwóch ścieżek: 

- bezpośrednio przez portal BFG STP – w tym celu należy zalogować się na portal, 

następnie użyć zakładki „Wyślij plik”, wybrać odpowiednie Rozporządzenie, wybrać 

opcję „Wybierz” i wybrać plik do przesłania lub przeciągnąć w wyznaczony obszar 

plik, który chcemy przesłać; 

- poprzez protokół FTPS – w tym celu należy zalogować się do serwera FTP poprzez 

dowolnego klienta
3
 FTP zainstalowanego na stacji roboczej użytkownika kanału 

teletransmisji (adres do serwera i wskazanie przykładowych klientów zostaną wysłane 

po aktywacji konta na adres poczty elektronicznej użytkownika), wybrać folder 

odpowiedniego Rozporządzenia i przenieść do niego plik do przesłania.  

2. W przypadku problemów z przekazywaniem danych bezpośrednio przez portal BFG STP, 

użytkownik powinien przekazać dane na portal wykorzystując protokół FTPS. 

3. W przypadku awarii kanału teletransmisji dane mogą być przekazane do Funduszu na 

informatycznym nośniku danych jednokrotnego zapisu.  

4. Dane przekazywane do Funduszu muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i 

obowiązków majątkowych podmiotu, w przypadku gdy taki wymóg jest nałożony 

przepisami Rozporządzenia. Certyfikat kwalifikowany służący do podpisywania 

przekazywanych zbiorów danych powinien być wydany przez kwalifikowanego dostawcę 

usług zaufania, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia eIDAS. 

5. Plik z przekazywanymi na podstawie określonego Rozporządzenia danymi powinien 

zostać skompresowany 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. 

                                                 
3
 Tak nazywana jest ta część oprogramowania architektury klient-serwer, która jest instalowana na stacji 

roboczej użytkownika usługi świadczonej przez serwer. 
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6. Przekazywane kanałem teletransmisji dane muszą zostać zaszyfrowane kluczem 

publicznym Funduszu. W tym celu należy ze strony internetowej Funduszu pobrać 

certyfikat Funduszu. 

7. Czynności opisane w pkt 4-6 należy wykonać w następującej kolejności: podpisanie 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym w przypadku danych, dla których jest 

wymagany podpis elektroniczny (w rozumieniu przepisów Rozporządzenia eIDAS) – 

kompresja – szyfrowanie. 

8. Dane przekazywane na informatycznym nośniku danych muszą zostać zaszyfrowane   

kluczem publicznym Funduszu. 

9. Przekazywanie danych do Funduszu z wykorzystaniem kanału teletransmisji może się 

odbywać 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 może być dostępny w ograniczonym zakresie. 

10. Odpowiedzialność za prawidłowe przekazanie danych do Funduszu spoczywa na 

podmiocie. 

 

Rozdział V 

Dokumenty udostępniane przez Fundusz na portalu BFG STP 

 

1. Na portalu BFG STP zamieszczane są następujące komunikaty informujące o statusie 

przesyłanych danych:  

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

portal BFG STP; 

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

informuje o pozytywnym zweryfikowaniu przez Fundusz poprawności technicznej 

przesyłki (tj. sprawdzenia kompresji, szyfrowania przesyłki, podpisu elektronicznego 

– gdy jest on wymagany, a także w przypadku plików w formacie xml – zgodności ze 

schematem xsd); 

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

technicznej weryfikacji przesyłki w Funduszu (tj. sprawdzenia kompresji, szyfrowania 

przesyłki, podpisu elektronicznego – gdy jest on wymagany oraz w przypadku plików 

w formacie xml – zgodności ze schematem xsd) wykryto błędy. W przypadku tego 

statusu, użytkownik kanału teletransmisji otrzymuje dodatkowo wiadomość 

zawierającą opis stwierdzonych błędów; 
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- „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 na portalu BFG STP schematy xsd określające strukturę i zawartość 

dokumentów elektronicznych w formacie xml, przekazywanych do Funduszu na podstawie 

Rozporządzeń. 

3. Fundusz udostępnia na portalu BFG STP oraz swojej stronie internetowej Instrukcję 

korzystania z portalu BFG STP.   

 

 

Rozdział VI 

Zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych na portalu BFG STP 

 

1. Dane osobowe administratorów podmiotu oraz użytkowników kanału teletransmisji są 

przetwarzane przez Fundusz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w celu: rejestrowania, identyfikacji i zarządzania 

uprawnieniami administratorów podmiotu oraz użytkowników kanału teletransmisji,  

a także umożliwienia im korzystania z kanału teletransmisji. 

2. Zbiór danych osobowych administratorów podmiotu oraz użytkowników kanału 

teletransmisji zawiera: imię, nazwisko, służbowy adres poczty elektronicznej, numer 

telefonu służbowego. 

 

Rozdział VII 

Administrowanie portalem BFG STP 

 

1. Administrator portalu BFG STP obsługuje zgłoszenia i zapytania w dni robocze, tzn. od 

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

16.00 (godziny robocze) pod następującym adresem poczty elektronicznej: dane@bfg.pl. 

2. Czas reakcji na zgłoszenie lub zapytanie wynosi nie więcej niż 8 godzin roboczych od 

momentu dokonania zgłoszenia lub zapytania. 
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3. Czas rozwiązania zgłoszonego problemu technicznego zależeć będzie od rodzaju lub skali 

ujawnionego problemu technicznego lub innych okoliczności. 

 

Rozdział VIII 

Postanowienia dotyczące dokonywania zmian 

 

1. Fundusz zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszych Informacjach, jak 

również w schematach xsd określających strukturę i zawartość dokumentów 

elektronicznych w formacie xml, przekazywanych do Funduszu na podstawie 

Rozporządzeń. 

2. Zmiany, o których mowa w pkt 1, wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Fundusz, 

jednak nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia poinformowania podmiotów o tych 

zmianach. 

3. Fundusz informuje podmioty o zmianach, o których mowa w pkt 1, oraz o terminach 

wejścia ich w życie, za pośrednictwem portalu BFG STP. 

4. Zasady określone w pkt 1-3 nie dotyczą sytuacji, w której zmiana wprowadzana jest  

Rozporządzeniem, na podstawie którego podmioty przekazują informacje do Funduszu 

kanałem teletransmisji. 


