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1 Wprowadzenie 

1.1 Cel 
 

Niniejszy dokument stanowi instrukcję obsługi systemu PORTAL. 

 

1.2 Zakres 

 
Dokument obejmuje wszystkie funkcje aplikacji internetowej obsługującej dostęp do 

systemu PORTAL dla użytkowników niebędących pracownikami NBP. 

 

1.3 Sposób korzystania z instrukcji 

 
Aby ułatwić użytkownikowi korzystanie z niniejszego opracowania, w instrukcji przyjęto 

następujące konwencje: 

− terminy ekran i okno stosowane są zamiennie, jako informacja wyświetlona na 

ekranie, 

− w miejscach, gdzie wskazane było odwołanie się do innego fragmentu opracowania 

zastosowano hiperłącza; kliknięcie w taki link powoduje przejście do fragmentu 

instrukcji, którego dotyczy odwołanie.  

 

W instrukcji pominięto szczegółowe opisy operacji typowych dla środowiska graficznego. 

Chodzi tu o standardowe rozwiązania takie jak np. przewijanie listy wartości, zamykanie 

okna, zmiana rozmiarów okna. Jeśli jednak zastosowano rozwiązanie różne od 

standardowego, to jego dokładny opis umieszczono w części szczegółowej, poświęconej 

poszczególnym funkcjom lub w rozdziale 5.3 Opis elementów przestrzeni roboczej.  
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2 Słownik pojęć 
 
Poniższa tabela przedstawia zestawienie terminów i skrótów stosowanych w niniejszej 

instrukcji.  

 
Tabela 2-1. Słownik pojęć stosowanych w instrukcji.  

Pojęcie Opis 

Certyfikat 

Dokument cyfrowy używany powszechnie do uwierzytelniania i 

bezpiecznej wymiany informacji w sieciach otwartych, na przykład w 

Internecie. Zawiera on dane potwierdzające tożsamość oraz prawo do 

wykonywania czynności określonych w certyfikacie. W certyfikacie 

zawarte są m. in. takie dane jak: nazwa zwyczajowa (np. imię i 

nazwisko, nazwa firmy), nazwa organizacji, jednostka organizacyjna, 

okres ważności certyfikatu, informacje o wystawcy certyfikatów. 

FF Skrót nazwy przeglądarki internetowej Firefox. 

Formularz 
Definicja wyglądu, zawartości, reguł poprawności oraz struktury 

sprawozdania (pusty szablon bez wypełnionych danych). 

IE Skrót nazwy przeglądarki internetowej Internet Explorer. 

Komponent 

Element, składnik graficzny wykorzystywany w systemie 

sprawozdawczym, np. kalendarz, etykieta pola, menu rozwijalne, 

przycisk itp.  

Magazyn 

certyfikatów 

Miejsce, w którym przechowywany jest certyfikat; może to być 

miejsce na dysku lokalnego komputera.  

NBP Narodowy Bank Polski 

Słowo kluczowe Dowolny ciąg znaków - pojęcie mające specyficzne znaczenie. 

Sprawozdanie 

Wypełniony formularz, zawierający dane dotyczące jednego podmiotu 

w danym okresie sprawozdawczym. Może przyjąć formę dokumentu 

XML zgodnego ze schematem obowiązującym w danym okresie 

sprawozdawczym. 

Użytkownik 

Osoba wykonująca działania w systemie PORTAL. Również podmiot, 

który wysyła sprawozdanie (we własnym imieniu lub w imieniu innych 

podmiotów); też podmiot sprawozdawczy, rezydent, instytucja.  

TFI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 

Walidacja 
Proces mający na celu wykrycie ewentualnych błędów podczas 

wprowadzania danych, np. numeru PESEL, NIP, REGON itp.  
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3 Ogólny opis systemu 
 
PORTAL sprawozdawczy NBP jest systemem informatycznym służącym do przekazywania 

sprawozdań do NBP drogą elektroniczną oraz będzie wykorzystywany jako narzędzie 

bezpiecznej komunikacji pomiędzy bankiem centralnym a podmiotami sprawozdawczymi. 

 

Podstawowym przeznaczeniem PORTALU jest usprawnienie procesu przyjmowania 

sprawozdań. Użytkownik poprzez stronę zawierającą raport o złożonych oraz zaległych 

sprawozdaniach, będzie mógł wypełnić on-line formularz sprawozdania, obejrzeć 

wcześniej wprowadzone dane oraz przesłać stosowną korektę. Przewidziano także 

możliwość wysłania zbioru sprawozdań w formie pliku XML. Ponieważ sprawozdania 

mogą docierać do systemu sprawozdawczego różnymi drogami (formularz on-line, plik 

XML), a proces walidacji może być uruchomiony z opóźnieniem, udostępniony jest raport 

o przesyłkach oraz o ich bieżącym statusie niezależnie od kanału, którym przesyłka 

została dostarczona. 
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4 Dostęp do PORTALU 
 

Dostęp do pewnych funkcji PORTALU mają wyłącznie uprawnieni użytkownicy, dlatego 

system podzielono na dwa obszary:  

 

- ogólnodostępna część dostępna pod adresem https://sprawozdawczosc.nbp.pl lub 

https://www.sprawozdawczosc.nbp.pl. Opis możliwych działań w ramach tego obszaru 

znajduje się w rozdziale 6 Ogólnodostępna część PORTALU,  

- część przeznaczona dla zalogowanych użytkowników do której dostęp wymaga 

zalogowania za pomocą certyfikatu. Działanie systemu przeznaczone dla tej grupy 

użytkowników opisano w rozdziale 7 Funkcje PORTALU dla zalogowanych użytkowników. 

Instrukcję wgrywania certyfikatu opisano na stronie 

http://www.docert.nbp.pl/home.aspx?f=/certyfikaty/certyfikaty_instrukcja.htm . 

 

 

4.1 Czas dostępności serwisu 
 

Portal sprawozdawczy dostępny jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) 

w godzinach 6-22. W godzinach 22-6 w dni robocze oraz w dni wolne od pracy mogą być 

przeprowadzane prace konserwacyjne.  

 

 

4.2 Wymagane oprogramowanie  
 

Informacja na temat wspieranego oprogramowania znajduje się w ogólnodostępnej 

części PORTALU (adres https://sprawozdawczosc.nbp.pl) w zakładce Serwis 

informacyjny -> Lista komunikatów ogólnodostępnych w komunikacie "Wymagane 

oprogramowanie". 

 

 

4.3 Konfiguracja przeglądarki internetowej  

 
Korzystanie z serwisu PORTAL wymaga umożliwienia wyświetlania okien wyskakujących 

oraz obsługi JavaScript. Poniżej przedstawiony zostanie sposób konfiguracji 

najpopularniejszych przeglądarek.  

 

4.3.1 Przeglądarka Internet Explorer 

 
Włączenie obsługi okien wyskakujących 

 
1. Należy uruchomić funkcję "Menu" -> "Narzędzia" -> "Opcje internetowe", 

zaznaczyć zakładkę "Prywatność" i w sekcji ”Blokowanie wyskakujących okienek” 

kliknąć przycisk "Ustawienia".  

 

https://sprawozdawczosc.nbp.pl/
https://www.sprawozdawczosc.nbp.pl/
http://www.docert.nbp.pl/home.aspx?f=/certyfikaty/certyfikaty_instrukcja.htm
https://sprawozdawczosc.nbp.pl/


 Instrukcja obsługi portalu sprawozdawczego NBP 

 
7 

 
Rysunek 4-1. Opcje internetowe przeglądarki Internet Explorer.  
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2. W nowo otwartym oknie w polu ”Adres witryny sieci Web, która                         

ma być dozwolona:” należy wprowadzić adres sprawozdawczosc.nbp.pl i kliknąć 

przycisk ”Dodaj”. Tak samo należy postąpić w przypadku adresu 

www.sprawozdawczosc.nbp.pl  

 

 
Rysunek 4-2. Okno do wprowadzenia adresów stron, obsługujących wyskakujące okienka.  

 

 

3. Następnie należy kliknąć przycisk ”Zamknij”, a po powrocie do okna z opcjami 

internetowymi należy kliknąć przycisk ”OK”. 

 

 

http://sprawozdawczosc.nbp.pl/
http://www.sprawozdawczosc.nbp.pl/
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Włączenie obsługi języka JavaScript 

 
1. Należy uruchomić funkcję "Menu" -> "Narzędzia" -> "Opcje internetowe", 

zaznaczyć zakładkę "Zabezpieczenia" i w sekcji "Poziom zabezpieczeń dla tej 

strefy” kliknąć przycisk "Poziom niestandardowy…".  

 

 
Rysunek 4-3 Opcje internetowe przeglądarki Internet Explorer. 
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2. W nowo otwartym oknie należy przewinąć listę z ustawieniami do sekcji ”Obsługa 

skryptów”. Dla pozycji ”Wykonywanie aktywnych skryptów” zaznaczyć opcję 

”Włącz”.  

 

 
Rysunek 4-4. Włączenia obsługi JavaScript.  

 
 

3. Następnie należy kliknąć przycisk ”OK”, a po powrocie do okna z opcjami 

internetowymi ponownie kliknąć przycisk ”OK”. 
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4.3.2 Przeglądarka Mozilla Firefox 

 
Włączenie obsługi okien wyskakujących 

 
1. Należy uruchomić funkcję "Menu" -> "Narzędzia" -> "Opcje", wybrać kartę 

"Treść", a następnie dla pozycji ”Wyskakujące okna” należy kliknąć przycisk 

„Wyjątki…”. 

 

 
Rysunek 4-5. Opcje internetowe przeglądarki Mozilla Firefox.  

 

 
2. W nowo otwartym oknie w polu ”Adres witryny:” należy wprowadzić adres 

https://sprawozdawczosc.nbp.pl i kliknąć przycisk ”Zezwalaj”. Tak samo należy 

postąpić w przypadku adresu https://www.sprawozdawczosc.nbp.pl  

 

 
Rysunek 4-6.  Okno do wprowadzenia adresów stron, obsługujących wyskakujące okienka. 

 

3. Następnie należy kliknąć przycisk ”Zapisz”. 

 

https://sprawozdawczosc.nbp.pl/
https://www.sprawozdawczosc.nbp.pl/
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4.3.3 Przeglądarka Google Chrome 

 
Włączenie obsługi okien wyskakujących 

 
1. Należy uruchomić funkcję "3 kropki" -> "Ustawienia", na dole strony rozwinąć 

odnośnik "Zaawansowane", w sekcji "Prywatność i bezpieczeństwo" kliknąć  

w pozycję "Ustawienia treści".  

 

 
Rysunek 4-7. Opcje internetowe przeglądarki Google Chrome.  

 

 
2. W nowo otwartym oknie należy wybrać pozycję "Wyskakujące okienka".  

3. W nowym oknie należy kliknąć w przełącznik "Zablokowane (zalecane)", aby 

znalazł się w pozycji "Dopuszczone".  

4. W sekcji "Zezwalaj" kliknąć przycisk "Dodaj" i należy wprowadzić adres 

https://sprawozdawczosc.nbp.pl i kliknąć przycisk "Dodaj". Tak samo należy 

postąpić w przypadku adresu https://www.sprawozdawczosc.nbp.pl  

https://sprawozdawczosc.nbp.pl/
https://www.sprawozdawczosc.nbp.pl/
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5. Poniższy rysunek przedstawia poprawnie skonfigurowane wyskakujące okienka: 

 

 
Rysunek 4-8.  Konfiguracja wyskakujących okienek. 

 

 
 

 

 

4.4 Logowanie  
Logowanie w PORTALU polega na otworzeniu w przeglądarce adresu internetowego 

https://sprawozdawczosc.nbp.pl lub https://www.sprawozdawczosc.nbp.pl a następnie 

wybraniu akcji „Zaloguj” 

 

 

 
Rysunek 4-9. Inicjowanie logowania 

 

System automatycznie wykryje zainstalowane certyfikaty umożliwiające uwierzytelnienie w 

Portalu.  

 

https://sprawozdawczosc.nbp.pl/
https://www.sprawozdawczosc.nbp.pl/
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Rysunek 4-10. Wybór certyfikatu 

 

 

Jeżeli podczas importu certyfikatu wybrano opcję silnej ochrony klucza prywatnego, po 

wybraniu certyfikatu należy wprowadzić ustawione hasło.  

 

 
Rysunek 4-11. Hasło dostępu do certyfikatu 

 

W przypadku instytucji bilansu płatniczego, po poprawnym zalogowaniu użytkownik 

zostanie przekierowany  na stronę główną, a w lewym górnym rogu strony pojawi się 

informacja o instytucji użytkownika.  
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Rysunek 4-12. Poprawne zalogowanie 

4.4.1 Logowanie dwustopniowe 

Dla sprawozdawczości funduszy inwestycyjnych po przedstawieniu certyfikatu Towarzystwa 

Funduszu Inwestycyjnego pojawi się zapytanie o login i hasło. Pierwszy człon loginu 

wypełniany jest automatycznie. 

 

 
Rysunek 4-13. Logowanie dwustopniowe 

 

Po prawidłowym zalogowaniu, użytkownik zostanie przekierowany na stronę główną, a w 

lewym górnym rogu, analogicznie do logowania instytucji bilansu płatniczego, pojawi się 

nazwa podmiotu sprawozdawczego. 

 

Gdy na okienku logowania dwustopniowego wybrana zostanie opcja wygenerowania hasła, 

po podaniu loginu i naciśnięciu przycisku „Utwórz tymczasowe hasło”  na adres poczty 

elektronicznej użytkownika zostanie wysłane hasło jednorazowe.  

 

 
Rysunek 4-14. Resetowanie hasła 
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Przy pierwszej próbie logowania użytkownik zostanie poproszony o zmianę hasła. Jako 

aktualne, należy wprowadzić hasło przesłane pocztą elektroniczą. 

 

 
Rysunek 4-15. Zmiana hasła 
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5 Ogólne zasady korzystania z systemu 

5.1 Elementy interfejsu użytkownika 

 
Ekran aplikacji podzielony jest na 4 główne obszary: 

− Nagłówek, 

− Menu,  

− Przestrzeń robocza, 

− Stopka. 

 

 
Rysunek 5-1. Podział okna PORTALU na obszary. 

 

Nagłówek zawiera logo, identyfikator użytkownika oraz czas pozostały do wygaśnięcia 

sesji. 

 

W menu wyświetlone są dostępne funkcje w postaci linków. Zawartość tego obszaru jest 

zależna od uprawnień przyznanych użytkownikowi. 

 

Przestrzeń robocza jest obszarem, w którym wyświetlane są informacje, formularze oraz 

otwierane są kolejne podstrony. Zawartość tej części strony jest zależna od rodzaju 

wybranej z menu funkcji.  

 

Stopka zawiera informację o prawach autorskich, godzinach pracy systemu, wspieranych 

przeglądarkach oraz o wersji aplikacji.  
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Nawigacja w systemie 

Nawigowanie między poszczególnym funkcjami odbywa się poprzez menu zlokalizowane 

po lewej stronie ekranu. Dla przykładu: użytkownik zalogowany posiada dostęp do opcji 

jak na rysunku 5-2.  

 

 
Rysunek 5-2. Menu nawigacyjne.  

 

 

Przestrzeń robocza 

Po wybraniu odpowiedniej pozycji menu, w centralnej części ekranu prezentowane są 

informacje związane z wybraną funkcją. Na rysunku 5-3 pokazano przykładową 

zawartość tej części ekranu.  

 

 
Rysunek 5-3. Przestrzeń robocza. 
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5.2 Prezentowanie informacji o błędzie 
 

Jeśli wystąpi błąd systemu, prezentowana jest strona z odpowiednim komunikatem. 

W takiej sytuacji należy rozpocząć procedurę zgłaszania błędu zgodnie z opisem 

zawartym w rozdziale 8.2.  

 

 
Rysunek 5-4. Prezentacja błędu systemu.  

 

Informacje prezentowane na tej stronie przeznaczone są dla zespołu obsługującego 

błędy. 

 

5.3 Opis elementów przestrzeni roboczej 

 
Prezentowanie komunikatów walidacji danych/wymagalności podania danych 

Przyjęto, że wymagane pola do wprowadzania danych oznaczone są czerwoną gwiazdką 

. W przypadku braku wymaganej wartości, wyświetla się komunikat jak na rysunku 

5-5.  

 

 
Rysunek 5-5. Oznaczenie wymagalności pól. 

 
omunikat o błędzie jest również prezentowany np. w przypadku błędnego formatu 

danych lub wprowadzenia nieprawidłowego zakresu dat. Ostatnią sytuację przedstawia 

rysunek 5-6.  

 

 
Rysunek 5-6. Kontrola błędnego zakresu dat. 

 

 

Lista wielokrotnego wyboru 

W systemie zastosowano listy wielokrotnego wyboru. Użytkownicy mogą wybierać z listy 

dowolną liczbę pól. Zaznaczenie na liście odbywa się poprzez przytrzymanie klawisza Ctrl 

lub Shift i klikaniu na wybrane pozycje. Przykład listy wielokrotnego wyboru 

z zaznaczonymi pozycjami zaprezentowano na rysunku 5-7. 

 

 
Rysunek 5-7. Lista wielokrotnego wyboru.  
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Możliwe jest również nawigowanie po pozycjach listy wyboru za pomocą klawiszy 

sterowania kursorem (klawisze ze strzałkami w czterech kierunkach). Zaznaczone 

pozycje są ze sobą powiązane za pomocą logicznego warunku ”LUB”. Jeśli 

w przykładowych kryteriach wyszukiwania znajduje się lista wielokrotnego wyboru 

i zaznaczymy na niej dwie spośród czterech wartości, to w wynikach wyszukiwania 

zostaną zwrócone takie rezultaty, które pasują do jednej lub obu zaznaczonych na liście 

wartości.  

 

Kalendarz 

W polach do wprowadzania dat zastosowano komponent kalendarza jak na rysunku 5-8. 

 

 
Rysunek 5-8. Komponent do wprowadzania daty.  

 

Po kliknięciu w pole do wprowadzania daty, komponent kalendarza otwiera się 

automatycznie. Użytkownik za pomocą klawiszy nawigacyjnych zlokalizowanych w górnej 

części komponentu oraz siatki z dniami kalendarzowymi może wybierać żądaną datę. 

Jeśli w polu znajduje się już data, to ponownie otworzony kalendarz w dolnej części 

posiada dodatkowe opcje pozwalające na zmianę wprowadzonej daty. Sytuację tę 

przedstawia rysunek 5-9.  

 

 
Rysunek 5-9. Komponent kalendarza z opcją modyfikacji wpisanej wartości. 
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6 Ogólnodostępna część PORTALU 
 

W niniejszym rozdziale opisano funkcje systemu dostępne dla użytkowników 

nieposiadających certyfikatów (tzw. ”Ogólnodostępna cześć PORTALU”). Użytkownik 

niezalogowany posiada dostęp do opcji jak na poniższym rysunku:  

 

 
Rysunek 6-1. Opcje w menu dla użytkowników niezalogowanych. 

 

6.1 Rejestracja podmiotu 

6.1.1 Złożenie wniosku o wydanie certyfikatu 
 

Lokalizacja funkcji w menu nawigacyjnym 

Rejestracja podmiotu -> Złożenie wniosku 

 

Po kliknięciu w menu Złożenie wniosku, użytkownik zostaje przeniesiony na stronę 

z wyborem typu wniosku. Jeśli użytkownik chce przystąpić do systemu PORTAL, 

powinien zaznaczyć typ ”Wniosek o wydanie certyfikatu”, a następnie nacisnąć przycisk 

”Wybierz”. Użytkownik ma również możliwość opuszczenia strony z wyborem wniosku 

poprzez przycisk ”Zakończ”.  

 

 
Rysunek 6-2. Strona w wyborem typu wniosku.  

 

 

Po wybraniu wniosku o wydanie certyfikatu, pojawi się strona, na której należy podać 

wymagane dane. Formularz wniosku o wydanie certyfikatu znajduje się na rysunku 6-3.  
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Rysunek 6-3. Strona do wypełniania danych potrzebnych do złożenia wniosku o certyfikat.  

 

Tabela 6-1 przedstawia opis danych koniecznych do złożenia wniosku o wydanie 

certyfikatu.  

 

Jeśli wprowadzono wszystkie wymagane dane, należy przepisać tekst znajdujący się na 

obrazku na dole ekranu i nacisnąć przycisk ”Wyślij”. Po naciśnięciu przycisku 

wysyłającego wniosek, kontroli poddawane są pola zawierające REGON, PESEL,                

PKD 2007, NIP, kod pocztowy, e-mail. Opis kontroli tych pól zawarto w rozdziale 8.1 

Format wprowadzanych danych. 
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Tabela 6-1. Zestaw danych potrzebnych do złożenia wniosku o certyfikat.  

Nazwa Wymagalność Edytowalność Dodatkowe informacje 

Dane podmiotu sprawozdawczego 

Nazwa  Tak Tak Pole typu tekstowego. 

REGON/PESEL Tak Tak 

Pole typu tekstowego. Dostosowane 

do formatu REGON/PESEL (14/11 

znakowe) 

NIP Tak Tak 

Pole typu tekstowego. Dostosowane 

do formatu NIP. (maska 

0000000000) 

PKD2007 Tak Tak Pole typu tekstowego. 

Wyróżnik banku Nie Tak Pole typu tekstowego. 

Dane adresowe podmiotu sprawozdawczego 

Kod pocztowy Tak Tak Pole typu tekstowego. 

Miejscowość Tak Tak Pole typu tekstowego. 

Ulica Nie Tak Pole typu tekstowego. 

Nr domu Tak Tak Pole typu tekstowego. 

Nr lokalu Nie Tak Pole typu tekstowego. 

Województwo Tak Tak Wybór z listy. 

Telefon Tak Tak Pole typu tekstowego. 

Dane kontaktowe podmiotu sprawozdawczego 

Imię Tak Tak Pole typu tekstowego. 

Nazwisko Tak Tak Pole typu tekstowego. 

E-mail Tak Tak Pole typu tekstowego. 

Telefon Tak Tak Pole typu tekstowego. 

Dane adresowe instytucji obsługującej podmiot sprawozdawczy 

Nazwa Nie Tak Pole typu tekstowego. 

Kod pocztowy Nie Tak Pole typu tekstowego. 

Miejscowość Nie Tak Pole typu tekstowego. 

Ulica Nie Tak Pole typu tekstowego. 

Nr domu Nie Tak Pole typu tekstowego. 

Nr lokalu Nie Tak Pole typu tekstowego. 

Województwo Nie Tak Wybór z rozwijalnej listy. 

Telefonu Nie Tak Pole typu tekstowego. 

Dane kontaktowe osoby reprezentującej instytucję obsługującą 

Imię Nie Tak Pole typu tekstowego. 

Nazwisko Nie Tak Pole typu tekstowego. 

E-mail Nie Tak Pole typu tekstowego. 

Nr telefonu Nie Tak Pole typu tekstowego. 

Dodatkowe informacje 

Uwagi Nie Tak Pole typu tekstowego. 

O/O Tak Nie 
Pole uzupełnia się automatycznie na 

podstawie wybranego województwa. 
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6.1.2 Złożenie wniosku o unieważnienie certyfikatu 
 

Lokalizacja funkcji w menu nawigacyjnym 

Rejestracja podmiotu -> Złożenie wniosku 
 

Po kliknięciu w menu Złożenie wniosku, użytkownik zostaje przeniesiony na stronę 

z wyborem typu wniosku. Jeśli użytkownik chce unieważnić certyfikat, powinien 

zaznaczyć typ ”Wniosek o unieważnienie certyfikatu”, a następnie nacisnąć przycisk 

”Wybierz”. Użytkownik ma również możliwość opuszczenia strony z wyborem wniosku 

poprzez przycisk ”Zakończ”.  
 

 
Rysunek 6-4. Strona w wyborem typu wniosku.  

 

Po wybraniu wniosku o unieważnienie certyfikatu, pojawi się strona, na której należy 

podać wymagane dane. Formularz wniosku znajduje się na poniższym rysunku.  
 

 
Rysunek 6-5. Strona do wypełniania wniosku o unieważnienie certyfikatu.   
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Tabela 6-1 przedstawia opis danych koniecznych do złożenia wniosku o unieważnienie  

certyfikatu.  

 

6.2 Lista komunikatów ogólnodostępnych  
 

Lokalizacja funkcji w menu nawigacyjnym  

Serwis informacyjny -> Lista komunikatów ogólnodostępnych 
 

Opis funkcji 

Funkcjonalność ta umożliwia pobieranie dokumentów z ogólnodostępnej części portalu 

przez dowolnego użytkownika. Po wybraniu odpowiedniej opcji w menu nawigacyjnym, 

prezentowana jest lista ogólnodostępnych komunikatów, jak na rysunku 6-6.  
 

 
Rysunek 6-6. Okno z listą komunikatów ogólnodostępnych.  

 
Użytkownik ma możliwość sortowania listy po kolumnach Nazwa oraz Data publikacji.  

 

Proces pobrania komunikatu wraz z załącznikami odbywa się w następujący sposób:  

− Użytkownik klika na zieloną strzałkę w wierszu z interesującym go komunikatem.  

− Po naciśnięciu strzałki pojawia się okno z zapytaniem, gdzie należy zapisać 

spakowany w formacie ZIP komunikat.  

 

 
Rysunek 6-7. Okno systemowe do zapisu komunikatu na dysku lokalnym.  
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− Po zapisaniu komunikatu na lokalny dysk, można go rozpakować, a następnie 

przeglądać komunikat oraz dołączone do niego załączniki.  

 

Na stronie z listą ogólnodostępnych komunikatów użytkownik ma możliwość kliknięcia 

przycisku ”Zakończ”; czynność ta przekierowuje go na główną stronę PORTALU. 

6.3 Udostępnianie schematów XSD  
 

Na ogólnodostępnej stronie o stałym adresie, PORTAL udostępnia aktualne wymagania 

odnośnie pliku XML (słowniki, schematy XSD) właściwe dla okresów, za które można 

przysyłać sprawozdania. 

 

Po wpisaniu adresu http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema pojawia się strona opisująca 

sposób dostępu do szablonów XSD. Stronę tę przedstawia poniższy rysunek:  

 

 
Rysunek 6-8. Opis zasad pobierania szablonów XSD. 

 

 

Na stronie tej opisano sposób przygotowywania adresu internetowego, umożliwiającego 

dostęp do wybranego szablonu XSD. Dla ułatwienia zmieszczono przykładowe drzewo ze 

strukturą katalogów dla dwóch okresów sprawozdawczych. Po wybraniu żądanego 

szablonu XSD, po prawej stronie pojawia się adres internetowy do tego szablonu.  

 

Na rysunku 6-9 pokazano okno przeglądarki internetowej z zawartością szablonu 

http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2016_11_01/przesylka.xsd  

http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema
http://sprawozdawczosc.nbp.pl/schema/2016_11_01/przesylka.xsd
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Rysunek 6-9. Zawartość przykładowego szablonu XSD. 

 

 

Dodatkowo na tej stronie prezentowana jest tabela oraz link do pliku xml 

z opublikowanymi okresami sprawozdawczymi.  
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7 Funkcje PORTALU dla zalogowanych użytkowników 
 
Niniejszy rozdział opisuje funkcje systemu dostępne po zalogowaniu użytkowników 

(posiadających certyfikat dostępu do PORTALU).  

 

7.1 Typ instytucji w nagłówku aplikacji 
 
W zależności od typu instytucji, do której należy zalogowany użytkownik, po prawej 

stronie nagłówka aplikacji prezentowane są odmienne oznaczenia. Na dwóch poniższych 

rysunkach przedstawiono warianty.  

 

 
Rysunek 7-1. Logotyp dla instytucji będącej TFI. 

 

 

 
Rysunek 7-2. Logotyp dla instytucji, która nie jest TFI. 

 

 

7.2 Informacja o wygaśnięciu sesji 

 
System posiada funkcjonalność informującą użytkownika o czasie, jaki pozostał do 

wygaśnięcia sesji. Czas ten prezentowany jest w nagłówku aplikacji w formacie mm:SS 

i na poniższym rysunku został wyróżniony czerwoną obwódką.  

 

 
Rysunek 7-3. Okno z prezentacją czasu pozostałego do wygaśnięcia sesji.  
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System informuje użytkownika o zbliżającym się czasie wygaśnięcia sesji następującym 

komunikatem:   

 
Rysunek 7-4. Okno z informacją o zbliżającym się czasie wygaśnięcia sesji. 

 

Jeśli użytkownik nie podejmie żadnej akcji lub naciśnie przycisk ”Anuluj”, sesja ulegnie 

przedawnieniu, a sprawozdawca chcąc kontynuować pracę będzie musiał ponownie się 

zalogować. Jeśli użytkownik nadal chce kontynuować pracę, powinien nacisnąć przycisk 

”Przedłuż”. Przedłużenie sesji jest możliwe również poprzez kliknięcie w licznik 

odmierzający czas. Licznik ten został wyróżniony na rysunku 7-3.  

 

Po wygaśnięciu sesji, następuje przekierowanie na główną stronę Narodowego Banku 

Polskiego.  

 

Bufor bezczynności ustawiony został na 30 min. 0 sek. Okno z komunikatem pojawia się, 

jeśli do wygaśnięcia sesji postało mniej niż 5 minut.  

 

W nagłówku aplikacji prezentowana jest również nazwa zalogowanego użytkownika.  

 

 

7.3 Przekazywanie sprawozdań przez podmioty 

7.3.1 Dostęp do listy sprawozdań 

 
Lokalizacja funkcji w menu nawigacyjnym  

Sprawozdania -> Formularze on-line 

 
Dostęp do listy formularzy uzależniony jest od typu instytucji, jaką reprezentuje 

użytkownik. Poniżej opisano dostęp do listy formularzy w zależności od typu instytucji, 

do której należy obecnie zalogowany użytkownik.  

 

 

Przypadek A: użytkownik nie reprezentuje TFI 

 

Po kliknięciu w link nawigacyjny Formularze on-line, użytkownikowi zostaje 

zaprezentowana strona z obowiązującą go w danym okresie sprawozdawczym listą 

formularzy do wypełnienia. System automatycznie wybiera bieżący okres 

sprawozdawczy, jednak użytkownik ma możliwość wypełnienia formularzy za okres:  

• do dwóch pełnych lat wstecz oraz dla okresów do bieżącego miesiąca obecnego 

roku dla sprawozdań miesięcznych,  

• do 8 kwartałów wstecz w stosunku do bieżącego kwartału sprawozdawczego  dla 

sprawozdań kwartalnych, 

• do 2 lat wstecz w stosunku do bieżącego roku sprawozdawczego dla sprawozdań 

rocznych.  
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Na rysunku 7-5 przedstawiono przykładową listę formularzy.  

 

 
Rysunek 7-5. Lista formularzy.  

 

Na liście prezentowane są następujące elementy formularza: 

− Lp. – numer porządkowy wiersza na liście, 

− Puste – znacznik do zbiorowego wysyłania pustych sprawozdań, 

− Symbol formularza – symbol formularza, 

− Nazwa formularza  – nazwa formularza,  

− Data przesłania – data przesłania sprawozdania do systemu sprawozdawczego, 

w przypadku, gdy sprawozdanie nie zostało wysłane – pole jest puste,  

− Termin przesłania – data, do kiedy należy przesłać sprawozdanie,  

− Źródło – źródło sprawozdania: Instytucja/NBP, 

− Częstotliwość – częstotliwość przesyłania sprawozdania. Możliwe wartości:  

o Miesięczny,  

o Kwartalny,  

o Półroczny,  

o Roczny,  

− Status – status wysłanego sprawozdania. Dopuszczalne wartości:  

o puste pole – dla danego formularza sprawozdanie nie zostało jeszcze wysłane,  

o Przekazane – sprawozdanie przekazane do systemu sprawozdawczego, 

pozytywnie przeszło kontrolę,  

o W oczekiwaniu – sprawozdanie przekazane do systemu sprawozdawczego, nie 

została jeszcze przeprowadzona kontrola z uwagi na brak innych sprawozdań,  

o Błędne - wystąpił błąd w sprawozdaniu,  

o W trakcie kontroli - sprawozdanie przed uzyskaniem statusu końcowego.  

 

Użytkownik ma możliwość zmiany okresu sprawozdawczego z listy rozwijalnej 

umieszczonej w górnej części strony. Wybranie żądanego okresu sprawozdawczego 

automatycznie odświeża listę z formularzami.  

 

Obok pola z listą rozwijalną zawierająca okresy sprawozdawcze, znajduje się nazwa 

instytucji, dla której prezentowane są formularze.  

 

W oknie z listą sprawozdań znajduje się przycisk ”Odśwież listę”, który umożliwia 

pobranie listy formularzy z systemu sprawozdawczego wraz z aktualnymi statusami 

sprawozdań.  

 

Użytkownik ma możliwość zbiorowego wysyłania pustych sprawozdań. W tym celu dla 

wybranych formularzy zaznacza znacznik „Puste” i naciska przycisk „Wyślij puste 

(zaznaczone)”. Jeśli danego formularza nie można wysłać pustego, znacznik „Puste” przy 

tym formularzu będzie nieaktywny.  

 

 

 

 



 Instrukcja obsługi portalu sprawozdawczego NBP 

 
31 

Za pomocą przycisku ”Generuj PDF” użytkownik może wydrukować listę formularzy. Po 

kliknięciu tego przycisku otworzy się okno systemowe jak na rysunku 7-6: 

 

 
Rysunek 7-6. Okno systemowe otwierające się po naciśnięciu przycisku ”Generuj PDF”.  

 

W oknie przedstawionym na rysunku 7-6 użytkownik ma możliwość: 

− otworzenia listy sprawozdań w przeglądarce dokumentów PDF Adobe Reader, 

wybierając opcję Otwórz za pomocą -> Adobe Reader,  

− zapisania listy sprawozdań na dysku lokalnym w postaci pliku PDF, wybierając 

opcję Zapisz plik.  

 

Użytkownik może zakończyć przeglądanie listy sprawozdań poprzez naciśnięcie przycisku 

”Zakończ”, który odsyła na główną stronę PORTALU.  
 

 
Przypadek B: użytkownik będący TFI 

 

Po kliknięciu w link nawigacyjny Formularze on-line, użytkownikowi zostaje 

zaprezentowana strona z obowiązującą go w danym okresie sprawozdawczym listą 

formularzy do wypełnienia. System automatycznie wybiera bieżący okres 

sprawozdawczy, jednak użytkownik ma możliwość wypełnienia formularzy za okres:  

• do dwóch pełnych lat wstecz oraz dla okresów do bieżącego miesiąca obecnego 

roku dla sprawozdań miesięcznych,  

• do 8 kwartałów wstecz w stosunku do bieżącego kwartału sprawozdawczego  dla 

sprawozdań kwartalnych, 

• do 2 lat wstecz w stosunku do bieżącego roku sprawozdawczego dla sprawozdań 

rocznych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Instrukcja obsługi portalu sprawozdawczego NBP 

 
32 

Na rysunku 7-7 przedstawiono przykładową listę formularzy dla TFI zanim jeszcze 

dokonano wyboru podmiotu podległego.  

 

 
Rysunek 7-7. Lista formularzy dla TFI (przed wyborem podmiotu podległego).  

 

Użytkownik może sprawozdawać się za TFI lub może wybrać podmiot podległy. 

Podmiotem podległym jest fundusz inwestycyjny lub subfundusz reprezentowany przez 

dane TFI. Wybór podmiotu podległego następuję poprzez przycisk ”Podmiot podległy”. 

Otwiera się nowe okienko z listą podmiotów, za które można składać sprawozdania. 

W oknie tym, na pierwszym miejscu pogrubioną czcionką, prezentowana jest instytucja 

nadrzędna. Na kolejnych pozycjach znajdują się instytucje podległe. Przykładowe okno 

z wyborem podmiotu podległego znajduje się na rysunku 7-8.  

 

 
Rysunek 7-8. Wybór podmiotu podległego. 

 

 

Po zaznaczeniu podmiotu podległego, za który chcemy składać sprawozdania i kliknięciu 

przycisku ”Zatwierdź”, użytkownikowi prezentowana jest lista obowiązujących formularzy  

w danym okresie sprawozdawczym dla wybranego podmiotu podległego. Dodatkowo 

obok przycisku ”Podmiot podległy” pojawia się nazwa podmiotu podległego, który został 

wybrany. Sytuację tę przedstawiono na rysunku 7-9.  
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Rysunek 7-9. Lista formularzy dla TFI (po wyborze podmiotu podległego). 

 
Użytkownik ma możliwość zmiany okresu sprawozdawczego z listy rozwijalnej 

umieszczonej w górnej części strony. Wybranie żądanego okresu sprawozdawczego 

automatycznie odświeża listę z formularzami.  

 
W oknie z listą sprawozdań znajduje się przycisk ”Odśwież listę”, który umożliwia 

pobranie listy formularzy z systemu sprawozdawczego wraz z aktualnymi statusami 

sprawozdań.  

 
Za pomocą przycisku ”Generuj PDF” użytkownik może wydrukować listę formularzy. Po 

kliknięciu tego przycisku otworzy się okno systemowe jak na rysunku 7-10: 

 

 
Rysunek 7-10. Okno systemowe otwierające się po naciśnięciu przycisku ”Generuj PDF”.  

 

W oknie przedstawionym na rysunku 7-10 użytkownik ma możliwość: 

− otworzenia listy sprawozdań w przeglądarce dokumentów PDF Adobe Reader, 

wybierając opcję Otwórz za pomocą -> Adobe Reader,  

− zapisania listy sprawozdań na dysku lokalnym w postaci pliku PDF, wybierając 

opcję Zapisz plik.  
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Użytkownik może zakończyć przeglądanie listy sprawozdań poprzez naciśnięcie przycisku 

”Zakończ”, który odsyła na główną stronę PORTALU.  

 

7.3.2 Opis narzędzia do wypełniana formularzy 

 

W niniejszym punkcie opisano narzędzie do wypełniania formularzy on-line. Przykładowe 

okno z formularzem przedstawia rysunek 7-11. Na rysunku kolorem niebieskim 

wyszczególniono sekcje formularza, które zostaną opisane w dalszej części instrukcji.  

 

 

 
Rysunek 7-11. Formularz z podziałem na sekcje. 

 

Poniżej opisano sekcje formularza z rysunku 7-11:  

A – dane podmiotu sprawozdawczego lub osoby fizycznej (dane nie podlegają edycji i są 

automatycznie wypełniane),  

B – symbol formularza,  

C – tytuł formularza,  

D – okres sprawozdawczy (dane nie podlegają edycji i są automatycznie wypełniane),  

E – sekcja danych sprawozdawczych (szczegółowy opis tej sekcji znajduje się w dalszej 

części instrukcji),  

F – przyciski służące do zapisu sprawozdania na dysku lokalnym lub wysłania 

sprawozdania do systemu sprawozdawczego (można również zaznaczyć pole wyboru, 

umożliwiające wysłanie pustego sprawozdania).  

Zasadniczą częścią każdego formularza jest sekcja danych sprawozdawczych, którą 

przedstawia rysunek 7-12.  

 

 
Rysunek 7-12. Sekcja danych sprawozdawczych. 
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Poniżej znajduje się charakterystyka poszczególnych elementów sekcji danych 

sprawozdawczych w odniesieniu do rysunku 7-12:  

a – etykiety kolumn formularza,  

b – numery kolumn formularza,  

c – przyciski służące do usuwania danego wiersza,  

d - przycisk umożliwiający edycję danego wiersza w układzie kolumnowym,  

e – numery wierszy, 

f – dane (pola edytowalne),  

g – pola nieedytowalne, które są wynikiem operacji arytmetycznych (np. dodawania) na 

danych z sekcji f. Dla formularza z rysunku 7-12 w polach tych zawarta jest 

arytmetyczna suma wartości z poszczególnych wierszy.  

 

W polach sekcji f z rysunku 7-12 użytkownik ma możliwość wpisywania danych. Poniżej 

przedstawione zostaną komponenty wykorzystywane podczas wypełniania danych 

w formularzu.  

 

Pole tekstowe 

Pole tekstowe to standardowy element formularza, w którym użytkownik może 

wprowadzić znaki alfanumeryczne z klawiatury. 

 

 
Rysunek 7-13. Komponent formularza – pole tekstowe.  

 

Maksymalna dopuszczalna długość tego pola wynosi 255, jednak dla niektórych pól, 

została ona ograniczona i/lub nałożono na nie walidację długości wprowadzonego tekstu. 

 

Pole numeryczne 

W odróżnieniu od pól tekstowych, w te komponenty użytkownik może wprowadzać 

jedynie cyfry oraz znaki "–" i "," o ile wymagania dopuszczają odpowiednio liczby ujemne 

i rzeczywiste (liczby rzeczywiste mają 3 cyfry po przecinku). Maksymalna długość tego 

pola wynosi 12 cyfr (od –999 999 999 999 do 999 999 999 999), chyba że 

w wymaganiach została ona ograniczona. 

  

Dla pól akceptujących tylko liczby nieujemne, nie jest możliwe wpisanie znaku "–".  

 

Pole wyboru 

Służy do wprowadzania wartości słownikowych. Wybranie przez użytkownika tego 

komponentu, powoduje rozwinięcie listy dopuszczalnych wartości. Sytuację tę obrazuje  

rysunek 7-14. 

 

 
Rysunek 7-14. Komponent formularza – pole wyboru. 
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Data 

Komponent ten pozwala na manualne wprowadzenie daty (w formacie rrrr-mm-dd). 

Można również skorzystać z komponentu kalendarza, który jest dostępny po wciśnięciu 

przycisku na końcu pola z datą. Wybranie daty w kalendarzu powoduje wpisanie jej do 

pola w formacie rrrr-mm-dd. 

 

 
Rysunek 7-15. Komponent formularza – kalendarz.  

 

 

Dodawanie/usuwanie wiersza w formularzu 

Jeśli w sprawozdaniu ma się znajdować więcej niż jeden wiersz z danymi 

sprawozdawczymi, użytkownik ma możliwość dodania nowego wiersza poprzez kliknięcie 

w jakiekolwiek edytowalne pole ostatniego wiersza (przy wierszu tym nie ma numeru). 

Proces dodawania nowego wiersza obrazują kolejne dwa rysunki:  

 

 
Rysunek 7-16. Sekcja danych sprawozdawczych z 2 wierszami. 

 

 

 
Rysunek 7-17. Sekcja danych sprawozdawczych z 4 wierszami. 

 

Jeśli użytkownik chce usunąć wiersz, powinien kliknąć w przycisk  znajdujący się po 

prawej stronie wiersza przeznaczonego do usunięcia. Jeśli wiersz zawiera jakiekolwiek 

dane, to po kliknięciu w ten przycisk pojawia się komunikat z potwierdzeniem usunięcia 

wiersza – użytkownik może zaakceptować wybór lub go anulować.  
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Edycja wiersza w postaci kolumnowej 

Po lewej stronie każdego wiersza znajduje się przycisk . Po jego naciśnięciu 

użytkownik zostaje przeniesiony na stronę, gdzie prezentowany jest wiersz w postaci 

kolumnowej. Prezentacja taka ma na celu zapewnienie lepszej czytelności podczas 

wypełniania formularzy elektronicznych. Kolejny rysunek przedstawia wybrany wiersz 

w postaci kolumnowej.  

 

 
Rysunek 7-18. Edycja wiersza w postaci kolumnowej. 

 

W górnej sekcji prezentowane są takie dane jak:  

− numer identyfikacyjny sprawozdawcy (REGON lub PESEL), 

− symbol formularza, 

− okres sprawozdawczy, 

− numer wiersza, który podlega edycji.  

 

W centralnej części prezentowane są dane edytowanego wiersza (numer kolumny wraz 

z jej etykietą oraz wartość, którą podaje użytkownik).  

 

W momencie wypełniania danych edytowanego wiersza obowiązują takie same zasady, 

jak podczas wypełniania formularza przedstawionego na rysunku 7-11. Jeśli 

w edytowanym wierszu wprowadzono wszystkie dane i chce się je zachować, to należy 

nacisnąć przycisk ”Zapisz wiersz”. Jeśli użytkownik chce powrócić do wypełniania 

formularza bez zachowania zmian w edytowanym wierszu, to należy kliknąć przycisk 

”Anuluj”. Po naciśnięciu któregokolwiek przycisku, użytkownik zostaje przeniesiony do 

strony z formularzem elektronicznym.  
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Dane sprawozdawcze poddawane są kontroli w dwóch momentach: w momencie 

wpisywania wartości oraz w chwili wysyłania sprawozdania.  

 

− Kontrola w momencie wpisywania wartości  

 

Podczas wprowadzania informacji w pola formularza, wykonywane jest sprawdzanie 

poprawności wpisywanych danych. Jeśli dane są niepoprawne, prezentowany jest 

stosowny komunikat. Na rysunku 7-19 przedstawiono komunikat informujący o błędnej 

liczbie cyfr w polu ISIN.  

 

 
Rysunek 7-19. Błędna ilość cyfr w polu ISIN.  

 

 

Po zatwierdzeniu przyciskiem ”OK" okna z komunikatem, dodatkowo na formularzu 

czerwonym tłem jest wyróżniane pole, którego dotyczy komunikat.  

 

Z kolei na rysunku 7-20 przedstawiono okno z komunikatem informującym, że wartość 

wpisana w pole ISIN jest nieprawidłowa (przypadek, gdy liczba cyfr jest poprawna).  

 

 
Rysunek 7-20. Komunikat błędu walidacji pola ISIN. 

 

 

W momencie wysyłania sprawozdania, wykonywana jest kontrola poprawności 

wprowadzonych danych w zakresie unikalności oraz wymagalności danych.  

 

 

− Kontrola w chwili wysyłania sprawozdania  

 

W momencie wysyłania sprawozdania, system dokonuje sprawdzenia poprawności 

danych w zakresie wymagalności oraz unikalności.  
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Kontrola w zakresie wymagalności danych 

Jeśli pewne dane w sprawozdaniu są wymagalne i nie zostały one podane, to 

w momencie wysyłania sprawozdania prezentowany jest komunikat jak na rysunku 7-21.  

 

 
Rysunek 7-21. Komunikat informujący o braku danych w wymaganych polach. 

 

Po zatwierdzeniu komunikatu przyciskiem ”OK”, sprawozdanie ulega odświeżeniu, 

a wymagane pola zostają zaznaczone czerwoną obwódką. Sytuację tę przedstawia 

rysunek 7-22. 

 

 
Rysunek 7-22. Sprawozdanie z wyróżnionymi polami, które są wymagane. 

 

W celu wysłania sprawozdania, należy podać wartości w wyróżnionych polach.  

 

 

Kontrola w zakresie unikalności danych 

Jeśli sprawozdanie zawiera więcej niż jeden wiersz z danymi, wykonywana jest kontrola 

unikalności danych. Kontroli tej podlegają komórki jednoznacznie identyfikujące wiersz 

sprawozdania (w przykładzie z rysunku 7-22 są to kolumny od 1 do 4). Jeśli dane są 

identyczne w kilku wierszach, to w momencie wysyłania sprawozdania prezentowane jest 

ostrzeżenie.  

W celu wysłania sprawozdania, należy zróżnicować wartości w polach z fioletowym tłem.  

 

 

 

7.3.3 Składanie sprawozdania poprzez wypełnienie 

formularza on-line 
 

Lokalizacja funkcji w menu nawigacyjnym  

Sprawozdania -> Formularze on-line 

 
Wybór listy sprawozdań w zależności od typu instytucji, jaką reprezentuje użytkownik 

(TFI lub nie TFI) oraz okresu sprawozdawczego opisano w punkcie 7.3.1 Dostęp do listy 

sprawozdań.  
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Po wybraniu formularza z listy (zaznaczenie poprzez kliknięcie na pozycję) i kliknięciu 

przycisku ”Edycja”, użytkownikowi prezentowany jest formularz sprawozdawczy dla 

danego okresu. Przykładowy wygląd formularza prezentuje rysunek 7-23.  

 

 
Rysunek 7-23. Przykładowy wygląd formularza do składania sprawozdania.  

 

 

Jeśli nie zaznaczono formularza na liście i kliknięto przycisk ”Edycja”, pojawia się 

stosowny komunikat jak na rysunku 7-24.  

 
Rysunek 7-24. Komunikat informujący o konieczności wybrania sprawozdania. 

 

Na sprawozdaniu z rysunku 7-23 występują dane pobrane z systemu sprawozdawczego  

z poprzedniego okresu sprawozdawczego.  

 

 

Zasilanie danymi formularza elektronicznego 

 

W poniższych pięciu punktach opisano sposób zasilania formularza elektronicznego 

danymi. W opisie posłużono się przykładem, gdzie użytkownik wypełnia sprawozdanie 

o tym samym symbolu (np. AZ-UDZ) w trzech okresach sprawozdawczych:  

− styczeń 2009 – jest to pierwszy okres sprawozdawczy,  

− luty 2009,  

− marzec 2009.  
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1. Składanie sprawozdania po raz pierwszy  

Jeśli użytkownik po raz pierwszy składa sprawozdanie w okresie styczeń 2009, to 

otworzony formularz elektroniczny nie zawiera żadnych danych; wszystkie komórki 

są puste (stany początkowe okresu styczeń 2009 są równe zero).  
 

Załóżmy, że wypełniono dwa wiersze i sprawozdanie zostało poprawnie wysłane do 

systemu sprawozdawczego (nie posiada błędów).  

 

2. Składanie sprawozdania w kolejnym okresie sprawozdawczym  

Jeśli użytkownik w okresie sprawozdawczym luty 2009 po raz pierwszy edytuje 

formularz elektroniczny, to stany początkowe tego formularza zostały wypełnione 

wartościami ze stanów końcowych dla okresu styczeń 2009.   
 

Załóżmy, że na formularzu wypełniono dwa wiersze i sprawozdanie zostało 

poprawnie wysłane do systemu sprawozdawczego (nie posiada błędów).  

 

3. Składanie kolejnego sprawozdania w tym samym okresie sprawozdawczym  

Jeśli użytkownik w okresie sprawozdawczym luty 2009 po raz kolejny edytuje ten 

sam formularz elektroniczny (np. w celu dokonania korekty wcześniej wysłanego 

sprawozdania), to jest on wypełniony danymi zgodnie z opisem z punktu 2; 

formularz zwiera dwa wiersze. Szczegółowy opis tego procesu znajduje się 

w rozdziale 7.3.5 Składanie korekty sprawozdania. Załóżmy, że użytkownik wypełnił 

trzeci wiersz w sprawozdaniu i zapisał formularz na dysk (więcej informacji znajduje 

się w niniejszym rozdziale w sekcji Edycja sprawozdania znajdującego się na dysku 

lokalnym), jednak nie wysłał go do systemu sprawozdawczego.  

 

4. Wczytywanie sprawozdania z dysku lokalnego  

W sytuacji, gdy użytkownik wczyta plik zapisany w punkcie 3, formularz będzie 

zawierał 3 wiersze (dane zostały pobrane z pliku, a nie z systemu 

sprawozdawczego).  

 

5. Składanie sprawozdania w kolejnym okresie sprawozdawczym  

Jeśli użytkownik w okresie sprawozdawczym marzec 2009 po raz pierwszy edytuje 

formularz elektroniczny, to stany początkowe tego formularza zostały wypełnione 

wartościami ze stanów końcowych dla okresu luty 2009.   
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Edycja sprawozdania znajdującego się na dysku lokalnym 

 

Użytkownik może edytować sprawozdanie zapisane na dysku lokalnym. Poprzez 

naciśnięcie przycisku ”Wczytaj z dysku lokalnego” w dolnej części okna z listą formularzy 

pojawia się sekcja umożliwiająca załadowania tego sprawozdania do systemu – rysunek 

7-25. 

 

 
Rysunek 7-25. Wczytywanie sprawozdania z dysku lokalnego – krok 1. 

 

Jeśli użytkownik nie chce dodawać pliku, może nacisnąć przycisk ”Schowaj formularz 

wczytywania”, który spowoduje ukrycie sekcji odpowiedzialnej za ładowanie plików.  
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Wczytywanie sprawozdania odbywa się poprzez kliknięcie przycisku ”Dodaj plik”. Po jego 

naciśnięciu otwiera się okno systemowe jak na rysunku 7-26. Użytkownik powinien 

wybrać plik ze sprawozdaniem/sprawozdaniami (akceptowalne są wyłącznie pliki 

z rozszerzeniem xml) i nacisnąć przycisk ”Otwórz”.  

 

 
Rysunek 7-26. Okno Wczytywanie sprawozdania z dysku lokalnego – krok 2  
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Spowoduje to dodanie pliku do sekcji odpowiedzialnej za ładowanie pliku, jak na rysunku 

7-27.   

 

 
Rysunek 7-27. Wczytywanie sprawozdania z dysku lokalnego – krok 3. 

 

Po dodaniu pliku na listę, użytkownik może usunąć wybrany plik poprzez kliknięcie 

odnośnika ”Anuluj” obok nazwy pliku.  

 

 

W poniższych punktach opisano zdarzenia, które mogą się pojawić podczas wczytywania 

pliku z dysku lokalnego.  
 

1. Wczytywanie jednego poprawnego sprawozdania  
 

Po kliknięciu przycisku ”Załaduj pliki”, system automatycznie rozpozna typ formularza 

i otworzy okno z zawartością sprawozdania. Przykładowy wygląd sprawozdania 

przedstawia poniższy rysunek:  

 

 
Rysunek 7-28. Sprawozdanie wypełnione danymi z załadowanego pliku. 
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2. Wczytywanie pliku zawierającego kilka poprawnych sprawozdań 

 

Po kliknięciu przycisku ”Załaduj pliki”, system wyświetli okno zawierające listę 

sprawozdań, które znajdują się w ładowanym pliku. Sytuację tę przedstawia poniższy 

rysunek.  

 

 
Rysunek 7-29. Lista sprawozdań znajdujących się w ładowanym pliku.  

 

Użytkownik poprzez zaznaczenie sprawozdania, które chce edytować i kliknięcie 

przycisku  ”Zatwierdź”, zostanie przeniesiony do okna z zawartością formularza.  

Istnieje również możliwość anulowania wyboru sprawozdania z listy; klikając przycisk 

”Anuluj”, użytkownik zostaje przeniesiony na listę formularzy.  

 

3. Wczytywanie błędnego pliku  

 

Jeśli w ładowanym pliku znajdują się błędy w strukturze xml, to po kliknięciu przycisku 

”Załaduj pliki”, system wyświetli komunikat ”Sprawozdanie nie jest poprawne” jak na 

rysunku 7-30.  

 

 
Rysunek 7-30. Komunikat informujący o ładowaniu błędnego sprawozdania 

 

Jeśli udało się załadować poprawne sprawozdanie, użytkownik zostaje przeniesiony na 

stronę ze sprawozdaniem zawierającym wczytywane dane, jak na rysunku 7-28.   
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Pod każdym formularzem znajdują się przyciski umożliwiające operację na 

sprawozdaniu:  

 

− przycisk ”Zapisz lokalnie” zapisuje dane wypełnianego formularza na dysku 

lokalnym. Po wybraniu tego przycisku pojawia się okno, w którym należy podać 

lokalizacje zapisywanego pliku oraz ewentualnie zmienić jego nazwę (Domyślnie 

nazwa pliku z danymi formularza ma postać: 

SymbolFormularza_OkresSprawozdawczy_dane.xml); nie ma możliwości 

zmiany rozszerzenia pliku – zawsze jest to format XML. 

 

 
Rysunek 7-31. Okno systemowe do zapisu formularza w postaci pliku XML.  

 

 

Podczas zapisu sprawozdania na dysku lokalnym nie jest sprawdzana poprawność 

wprowadzonych danych, ponieważ użytkownik ma możliwość zapisania formularza, który 

nie jest do końca wypełniony.  
 

− przycisk ”Wyślij” wysyła sprawozdanie do systemu sprawozdawczego.  
 

Oprócz przycisków ”Zapisz lokalnie” i ”Wyślij” na dole formularza znajduje się pole 

wyboru ”Zaznacz, jeśli chcesz wysłać pusty formularz”. Po zaznaczeniu tego pola, 

użytkownik ma możliwość wysłania pustego sprawozdania do systemu sprawozdawczego 

(jeśli to pole jest zaznaczone, a użytkownik wprowadził dane, to mimo wszystko 

wysyłany jest pusty formularz).  
 

Użytkownik ma możliwość opuszczenia strony z wypełnionym formularzem poprzez 

naciśnięcie przycisku ”Powrót do listy formularzy” (dodatkowo pojawia się jeszcze okno 

z komunikatem informującym, że opuszczając stronę z edytowanym formularzem, 

wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone).  
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Po wysłaniu sprawozdania, użytkownik zostaje przeniesiony do listy z formularzami. Nad 

listą pojawia się komunikat potwierdzający przekazanie sprawozdania do walidacji  

(w komunikacie zawarta jest również informacja o numerze przesyłki). Ukrycie 

komunikatu następuje poprzez kliknięcie przycisku ”Zamknij okno komunikatu”.  
 

 
Rysunek 7-32. Komunikat potwierdzający wysłanie sprawozdania.  

 

Z uwagi na komunikację PORTALU z systemem sprawozdawczym, może minąć pewien 

okres czasu zanim wykonane operacje (np. aktualizacja daty przesłania sprawozdania) 

będą miały odzwierciedlenie w PORTALU. 

 

Po naciśnięciu przycisku ”Wyślij” sprawozdanie poddawane jest kontroli. W przypadku 

wystąpienia błędów, użytkownik zostaje poinformowany drogą mailową o błędach 

w sprawozdaniu.  

 

7.3.4 Zmiana charakterystyk emisji 

 
Lokalizacja funkcji w menu nawigacyjnym  

Sprawozdania -> Formularze on-line 

 
Wybór listy sprawozdań w zależności od typu instytucji jaką reprezentuje użytkownik 

(TFI lub nie TFI) oraz okresu sprawozdawczego opisano w punkcie 7.3.1 Dostęp do listy 

sprawozdań.  

 

Jeśli użytkownik posiada uprawnienia do składania sprawozdań o emisji, to pod listą 

z formularzami znajduje się przycisk ”Emisje”, który odsyła na listę emisji wysłanych 

przez instytucję, w ramach której użytkownik jest zalogowany. Na liście znajdują się 

zarówno wysłane przez instytucje sprawozdania o emisji, jak i formularze sprawozdań 

o emisji. Na rysunku 7-33 przedstawiono przykładową listę emisji:  

 

 
Rysunek 7-33. Lista emisji. 
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Na liście emisji użytkownik ma dostępne następujące przyciski:  

- Nowe sprawozdanie o emisji – wyświetlenie formularza do wprowadzenia nowej 

charakterystyki emisji 

- Zmiana charakterystyk emisji – wyświetlenie formularza do zmiany istniejącej już 

charakterystyki emisji,  

- Wczytaj z dysku lokalnego – wczytanie sprawozdania zapisanego na dysku 

lokalnym,  

- Powrót do listy formularzy – odesłanie użytkownika na listę z formularzami, 

- Zakończ – przekierowanie użytkownika na główną stronę PORTALU. 

 

 

Nowe sprawozdanie o emisji 

Po kliknięciu przez użytkownika przycisku ”Nowe sprawozdanie o emisji”, system 

prezentuje użytkownikowi niewypełniony formularz.  

 

Użytkownik ma możliwość zapisania formularza na dysk, wysłania formularza do 

systemu sprawozdawczego. Szczegółowy opis tych operacji znajduje się w punkcie             

7.3.3 Składanie sprawozdania poprzez wypełnienie formularza on-line. 

 

Po wysłaniu danych do systemu sprawozdawczego, na liście emisji pojawi się nowe 

sprawozdanie o emisji.  

 

Zmiana charakterystyk emisji 

Po wybraniu przez użytkownika istniejącego już sprawozdania o emisji (zaznaczenie go 

na liście poprzez kliknięcie na wierszu ze sprawozdaniem), należy nacisnąć przycisk 

”Zmiana charakterystyk emisji”. System prezentuje wypełniony danymi z systemu 

sprawozdawczego formularz zmiany charakterystyk dla wybranej emisji.  

 

Jeśli nie zaznaczono sprawozdania na liście i kliknięto przycisk ”Zmiana charakterystyk 

emisji”, pojawia się stosowny komunikat jak na rysunku 7-34.  

 

 
Rysunek 7-34. Komunikat informujący o konieczności wybrania sprawozdania. 

 

 

Wczytaj z dysku lokalnego  

Jeśli użytkownik posiada sprawozdanie o emisji zapisane na dysku lokalnym, poprzez 

naciśnięcie przycisku ”Wczytaj z dysku lokalnego” ma możliwość załadowania tego 

sprawozdania do systemu. W otworzonym oknie przedstawionym na rysunku 7-26 

powinien wybrać plik ze sprawozdaniem i nacisnąć przycisk ”Otwórz”. System 

automatycznie rozpozna typ formularza i otworzy okno z zawartością sprawozdania.  

 

Po wprowadzeniu ewentualnych zmian w sprawozdaniu, użytkownik ma możliwość 

zapisania formularza na dysk, wysłania formularza do systemu. Szczegółowy opis tych 

operacji znajduje się w punkcie 7.3.3 Składanie sprawozdania poprzez wypełnienie 

formularza on-line. 
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7.3.5 Składanie korekty sprawozdania  
 

Lokalizacja funkcji w menu nawigacyjnym  

Sprawozdania -> Formularze on-line 

 
Wybór listy sprawozdań w zależności od typu instytucji, jaką reprezentuje użytkownik 

(TFI lub nie TFI) oraz okresu sprawozdawczego opisano w punkcie 7.3.1 Dostęp do listy 

sprawozdań. 
 

Użytkownik ma możliwość złożenia korekty za okres:  

• do dwóch pełnych lat wstecz oraz dla okresów do bieżącego miesiąca obecnego 

roku dla sprawozdań miesięcznych,  

• do 8 kwartałów wstecz w stosunku do bieżącego kwartału sprawozdawczego  dla 

sprawozdań kwartalnych, 

• do 2 lat wstecz w stosunku do bieżącego roku sprawozdawczego dla sprawozdań 

rocznych.  

Korekcie podlegają sprawozdania, które zostały wysłane do systemu sprawozdawczego. 

Na liście sprawozdań takie sprawozdanie ma jeden ze statusów: Przekazane, W 

oczekiwaniu, Błędne, W trakcie kontroli. Po zaznaczeniu na liście sprawozdania, które 

będzie korygowane, użytkownik powinien nacisnąć przycisk ”Edycja”. System 

automatycznie otworzy sprawozdanie z najbardziej aktualnymi danymi pobranymi z 

systemu sprawozdawczego. Dalszy proces modyfikacji danych sprawozdania odbywa się 

zgodnie z opisem zawartym w rozdziale 7.3.3 Składanie sprawozdania poprzez 

wypełnienie formularza on-line.  

 
 

7.3.6 Składanie sprawozdania w postaci pliku 

 
Lokalizacja funkcji w menu nawigacyjnym  

Sprawozdania -> Przesyłanie pliku sprawozdania 
 

Po wybraniu opcji przesłania pliku sprawozdania, użytkownikowi zostaje przedstawiona 

strona jak na rysunku 7-35.  
 

 
Rysunek 7-35. Okno do ładowania pliku sprawozdania.  
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Wczytywanie pliku sprawozdania odbywa się poprzez przycisk ”Dodaj”. Pojawia się okno 

systemowe, w którym należy wskazać plik XML ze sprawozdaniem.  

 

Po wybraniu pliku, użytkownik zatwierdza swój wybór (istnieje również możliwość 

zaniechania dodawania pliku sprawozdania poprzez kliknięcie przycisku ”Anuluj”). 

Wybrany plik jest umieszczany na liście plików. Sytuację tę przedstawia poniższy 

rysunek 7-36.  
 

 
Rysunek 7-36. Lista plików do wysłania.  

 
 

Wysłanie plików do systemu sprawozdawczego następuje poprzez naciśnięcie przycisku 

”Wyślij plik”. Po wysłaniu pliku, prezentowane jest okno jak na rysunku 7-37.  

 

 
Rysunek 7-37. Okno z poprawnie wysłanym plikiem sprawozdania.  
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Użytkownik ma możliwość wysłania kilku plików jednocześnie. Rysunek 7-38 przedstawia 

wygląd okna po wysłaniu dwóch plików ze sprawozdaniami.  

 

 
Rysunek 7-38. Okno z poprawnie wysłanymi plikami sprawozdań.  

 

 

Jeśli użytkownik dodał na listę klika plików i którykolwiek z nich jest błędny, to poprawne 

pliki zostaną wysłane do systemu sprawozdawczego, a o błędnych użytkownik zostanie 

poinformowany e-mailem.  
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7.3.7 Przeglądanie rejestru przesyłek przez instytucję  
 

Lokalizacja funkcji w menu nawigacyjnym 

Sprawozdania -> Przeglądanie rejestru przesyłek 

 

Po wybraniu w menu opcji Przeglądanie rejestru przesyłek, użytkownikowi 

prezentowana jest strona do wyszukiwania przesyłek jak na rysunku 7-39. 

  

 
Rysunek 7-39. Filtr do wyszukiwania przesyłek.  

 

 

Użytkownik ma możliwość zawężenia rezultatów wyszukiwania przesyłek według 

następujących kryteriów:  

− Id przesyłki, 

− Symbol sprawozdania – lista wielokrotnego wyboru, 

− Okres sprawozdawczy – lista wielokrotnego wyboru, 

− Status przesyłki – lista wielokrotnego wyboru, 

− Status sprawozdania – lista wielokrotnego wyboru, 

− Data wysłania od, 

− Data wysłania do.  
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Po naciśnięciu przycisku ”Wyszukaj”, prezentowana jest lista przesyłek spełniających 

kryteria wyszukiwania. Przykładową listę przesyłek przedstawiono na rysunku 7-40.  
 

 
Rysunek 7-40. Lista przesyłek spełniających zadane kryteria wyszukiwania. 

 
Oprócz przycisku ”Wyszukaj” użytkownik ma możliwość: 

− wyczyścić rezultaty wyszukiwania oraz dane wprowadzone w filtrze wyszukiwania 

przesyłek poprzez naciśnięcie przycisku ”Nowe wyszukiwanie”,  

− powrotu na główną stronę PORTALU poprzez naciśnięcie przycisku ”Zakończ”. 

 

Każdy wpis dotyczący przesyłki w rejestrze przesyłek opatrzony jest statusem przesyłki, 

który przyjmuje dokładnie jedną z następujących wartości: 

− W trakcie kontroli - zawiera choć jedno sprawozdanie o statusie "W trakcie 

kontroli" i nie zawiera żadnego sprawozdania o statusie ”Błędne”, 

− Przekazana - wszystkie sprawozdania w przesyłce mają status "przekazane", 

− Błędna - jeśli którekolwiek ze sprawozdań ma status "Błędne",  

− W oczekiwaniu – w pozostałych przypadkach, 

− Odrzucona - jeśli przesyłka miała błędną strukturę. 

 

Na liście przesyłek użytkownik ma możliwość wydrukować listę obecnie prezentowanych 

przesyłek oraz obejrzeć szczegóły przesyłki poprzez zaznaczenie wiersza z interesującą 

go przesyłką i kliknięcie przycisku ”Szczegóły”. Na rysunku 7-41 przedstawiono stronę 

z podglądem informacji o przesyłce. 

 

 
Rysunek 7-41. Szczegóły dotyczące przesyłki. 
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W lewej części ekranu umieszczono szczegółowe dane przesyłki, takie jak:  

− Id przesyłki – unikalny identyfikator przesyłki, 

− Okres sprawozdawczy – okres sprawozdawczy, w którym przesyłka została 

wysłana, 

− Data wysłania – data wysłania przesyłki,  

− Plik – nazwa pliku przesyłki, 

− Status przesyłki – status przesyłki.  

 

W prawej części ekranu prezentowana jest lista sprawozdań w przesyłce. Poprzez 

zaznaczenie wybranego sprawozdania i kliknięcie przycisku ”Raport”, użytkownikowi 

prezentowany jest raport na temat wybranego sprawozdania; przykład przedstawiono na 

rysunku 7-42.  

 

Na stronie ze szczegółami przesyłki użytkownik ma możliwość powrotu do listy przesyłek 

poprzez naciśnięcie przycisku ”Zakończ”.  

 

 
Rysunek 7-42. Szczegóły o sprawozdaniu. 

 

 

Na stronie ze szczegółami sprawozdania prezentowane są następujące dane:  

− Symbol sprawozdania,  

− Status sprawozdania (opis statusów jakie może przyjmować sprawozdanie 

znajduje się w rozdziale 7.3.1 Dostęp do listy sprawozdań), 

− Nazwa podmiotu sprawozdawczego,  

− Lista raportów na temat sprawozdania – na liście tej prezentowane są 

następujące dane:  

o Lp.  – pozycja komunikatu na liście,   

o Opis komunikatu – szczegółowy opis związany z raportem na temat 

sprawozdania.  

 

Poprzez naciśnięcie przycisku ”Zakończ”, użytkownik zostaje przeniesiony na stronę ze 

szczegółami przesyłki.  
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7.4 Serwis informacyjny 

W rozdziale tym opisano sposób korzystania przez użytkownika z serwisu 

informacyjnego.  

 

Wyszukiwanie i przeglądanie komunikatów 
 

Lokalizacja funkcji w menu nawigacyjnym  

Serwis informacyjny -> Wyszukiwanie i przeglądanie komunikatów 

 

Opis funkcji 

Funkcjonalność ta umożliwia przeglądanie komunikatów dedykowanych użytkownikowi. 

Po wybraniu opcji w menu Wyszukiwanie i przeglądanie komunikatów, 

prezentowana jest strona z filtrem jak na rysunku 7-43. 

 

 
Rysunek 7-43. Strona do wyszukiwania komunikatów.  

 

 

Wyszukiwanie komunikatów realizuje przycisk ”Wyszukaj komunikaty”. Jeśli użytkownik 

wybierze przycisk ”Zakończ”, zostanie przeniesiony na główną stroną systemu.  

 

Użytkownik ma możliwość zawężenia rezultatów wyszukiwania komunikatów według 

następujących kryteriów:  

− Tytuł – tytuł komunikatu, 

− Data publikacji od, Data publikacji do – zakres dat, między którymi komunikat 

był publikowany, 

− Priorytet  – priorytet komunikatu (możliwe wartości to: Normalny, Wysoki), 

− Słowa kluczowe – lista wielokrotnego wyboru ze słowami kluczowymi. 
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Jeśli użytkownik nie wybierze żadnych kryteriów, na liście wyszukiwania będą 

prezentowane wszystkie komunikaty przeznaczone dla obecnego użytkownika. Na 

rysunku 7-44 przedstawiono przykładowe wyniki wyszukiwania komunikatów.  

 

 
Rysunek 7-44. Zwrócona lista komunikatów.  

 

 

Na liście prezentowane są następujące elementy komunikatu: 

− Lp. – numer porządkowy wiersza na liście, 

− Tytuł  - tytuł komunikatu, 

− Opis dokumentu – fragment komunikatu,  

− Data publikacji – dzień, w którym dany komunikat został opublikowany, 

− Status – status komunikatu, 

− Załączniki – jeśli dany komunikat posiada załącznik, to prezentowany jest spinacz    
 

Użytkownik ma możliwość sortowania danych znajdujących się na liście po kolumnach: 

Tytuł, Data publikacji, Status.  

 

W celu wyróżnienia priorytetu komunikatu na liście wprowadzono różne kolory czcionek 

opisujących dany komunikat. Jeśli komunikat ma priorytet Wysoki, zastosowano kolor 

czerwony, w przeciwnym wypadku używany jest kolor zielony.  

 

Jeśli użytkownik chce na nowo wyszukać komunikaty, powinien wybrać przycisk ”Nowe 

wyszukiwanie”. Operacja to spowoduje wyczyszczenie kryteriów zawężających w filtrze 

wyszukiwania komunikatów oraz wyczyszczenie listy z poprzednimi wynikami.  

 

Naciśnięcie przycisku ”Wyczyść kryteria wyszukiwania” skutkuje wyłącznie 

wyczyszczeniem kryteriów zawężających w filtrze wyszukiwania komunikatów.  
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Jeśli operacja wyszukiwania komunikatów zwróciła listę z komunikatami, użytkownik 

może podejrzeć wybrany komunikat. W tym celu należy zaznaczyć wiersz z wybranym 

komunikatem, a następnie kliknąć przycisk ”Pokaż”.  

 

Po wybraniu podglądu komunikatu, prezentowane jest nowe okno zawierające 

szczegółowe dane komunikatu. Przykład znajduje się na rysunku 7-45.  

  

 
Rysunek 7-45. Okno z podglądem komunikatu.  

 

W opcji podglądu komunikatu użytkownik może pobrać załączniki danej publikacji (jeśli 

takowe istnieją) oraz wydrukować publikację. Pobieranie załącznika odbywa się poprzez 

kliknięcie zielonej strzałki w wierszu z załącznikiem. Po kliknięciu w strzałkę pojawia się 

okno z pytaniem, gdzie należy zapisać dany załącznik.  

 

Jeśli użytkownik wybierze przycisk ”Drukuj”, publikacja zostanie wydrukowana.  

 

Z okna podglądu komunikatu użytkownik może wrócić na listę z wcześniej wyszukanymi 

komunikatami poprzez naciśnięcie przycisku ”Powrót do listy”.  
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7.5 Zarządzanie danymi o podmiocie 
 

W tej części systemu użytkownik ma możliwość podglądu oraz edycji danych instytucji.  

7.5.1 Informacje o podmiocie   
 

Lokalizacja funkcji w menu nawigacyjnym  

Zarządzanie danymi podmiotu -> Informacje o podmiocie  

 
Po wybraniu tej opcji, użytkownikowi zostanie zaprezentowana strona z danymi jego 

instytucji. Wszystkie pola są zablokowane do edycji.  

 

 
Rysunek 7-46. Strona do edytowania danych instytucji.  

 

 

Użytkownik może przeglądać szczegółowe dane instytucji. Jeśli użytkownik chce zmienić 

dane instytucji, powinien wybrać przycisk ”Edytuj”. W tym momencie część pól zostaje 

odblokowana do edycji, a część nie. Opis właściwości pól przedstawia tabela 7-1.   
 

Dodatkowo podczas zapisu danych sprawdzany jest format danych w polach: NIP,              

E-mail, Kod pocztowy.  
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Jeśli użytkownik chce zapisać zmienione dane instytucji, powinien wybrać przycisk 

”Zapisz”. W tym momencie pojawia się komunikat informujący o wysłaniu zmienionych 

danych do systemu sprawozdawczego.  

 

 
Rysunek 7-47. Okno potwierdzające wysłanie danych instytucji do aktualizacji.  

 

 

Zanim dane instytucji zostaną zaktualizowane może minąć pewien okres czasu.  

 
Tabela 7-1. Opis właściwości pól na stronie z danymi instytucji. 

Nazwa pola Edytowalność Nazwa pola Edytowalność 

Dane podmiotu sprawozdawczego Dane informacyjne 

Nazwa  Tak PKD 2007 Tak 

REGON/PESEL Nie Status  Nie 

Identyfikator Nie O/O Nie 

NIP Tak Opiekun (imię i nazwisko) Nie 

Wyróżnik Banku Nie Nr tel. opiekuna Nie 

Dane adresowe podmiotu 

sprawozdawczego 
Nr fax. opiekuna Nie 

Kod pocztowy Tak E-mail opiekuna Nie 

Miejscowość Tak Profil Nie 

Ulica Tak Poprzedni REGON Nie 

Nr domu Tak Data ostatniej aktualizacji  Nie 

Nr lokalu Tak Status podmiotu na portalu Nie 

Województwo Tak 
Dane adresowe instytucji obsługującej 

podmiot sprawozdawczy 

Tel. Tak Nazwa  Tak 

Adres WWW Tak Kod pocztowy Tak 

Dane kontaktowe podmiotu Miejscowość Tak 

Imię Tak Ulica Tak 

Nazwisko Tak Nr domu Tak 

E-mail Tak Nr lokalu Tak 

Tel. Tak 
Dane kontaktowe instytucji 

obsługującej podmiot sprawozdawczy 

Fax. Tak Imię Tak 

  Nazwisko Tak 

  E-mail Tak 

  Tel.  Tak 

 

Jeśli użytkownik chce jedynie przeglądać dane instytucji, to powrót na stronę główną 

systemu następuje poprzez wybranie przycisku: 

− ”Anuluj”, a następnie przycisku ”Zapisz”, jeśli dane instytucji były w trybie do edycji,  

− ”Zakończ”, jeśli dane instytucji były tylko przeglądane.  
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Po naciśnięciu przycisku ”Zapisz”, kontroli poddawane są pola zawierające NIP, kod 

pocztowy oraz e-mail. Opis kontroli tych pól zawarto w rozdziale 8.1 Format 

wprowadzanych danych. 

 

 

7.6 Komunikacja   

7.6.1 Przypomnienie o wygaśnięciu certyfikatu 

 
System PORTAL dwukrotnie w okresie ważności certyfikatu przypomina o jego 

wygaśnięciu. Na 1 miesiąc oraz na 14 dni przed upływem terminu ważności certyfikatu, 

użytkownik informowany jest drogą e-mailową  o wygaśnięciu certyfikatu.  

7.6.2 Wiadomości e-mail wysyłane przez PORTAL 

 
W szczególnych sytuacjach PORTAL komunikuje się z użytkownikiem za pomocą 

powiadomień e-mailowych. Poniżej zostaną opisane sytuacje, w których wysyłana jest 

wiadomość elektroniczna.  

 

Wysłanie sprawozdania/sprawozdań 

Każdorazowo po wysłaniu sprawozdania/sprawozdań użytkownik zostaje poinformowany 

drogą e-mailową o stworzonej przesyłce. W e-mailu podany jest identyfikator przesyłki 

oraz informacja na temat sprawozdań, które się w niej znajdują.  

 

Błędy w sprawozdaniu 

Po wysłaniu sprawozdania do systemu sprawozdawczego, jest ono poddawane kontroli. 

Kontrola ta wykonywana jest pod względem:  

- poprawności składniowej sprawozdania ze schematami XSD,  

- poprawności danych zawartych w sprawozdaniu,  

- możliwości składania wysyłanego sprawozdania w danym okresie sprawozdawczym,  

- możliwości składania wysyłanego sprawozdania przez dany podmiot sprawozdawczy.  

 

Jeśli wystąpi jakikolwiek błąd, użytkownik zostanie poinformowany stosownym  

e-mailem, zawierającym przyczyny powodujące nadanie błędnego statusu sprawozdaniu.   

 

Rejestrowanie nowego podmiotu 

Po zarejestrowaniu podmiotu w PORTALU, system automatycznie pocztą elektroniczna 

na adres e-mail zawarty w sekcji ”Dane kontaktowe do podmiotu sprawozdawczego” 

przekazuje potwierdzenie rejestracji wraz z łączem do PORTALU i krótką informacją 

o dostępnych funkcjach.  

 

Publikowanie komunikatu 

Jeśli na PORTALU pojawi się nowy komunikat przeznaczony dla użytkownika, to jest 

wysyłane powiadomienie e-mailowe. W tym przypadku nie ma znaczenia, czy pojawił się 

komunikat w ogólnodostępnej części PORTALU czy nie. Ze względów bezpieczeństwa 

w powiadomieniu prezentowane będą tylko podstawowe informacje na temat nowego 

komunikatu.  

 

Wygaśnięcie certyfikatu 

Jeśli termin obowiązywanie certyfikatu zbliża się ku końcowi, użytkownik zostaje o tym 

poinformowany za pomocą poczty elektronicznej. Szczegółowy opis tej funkcji systemu  

znajduje się w rozdziale 7.6.1 Przypomnienie o wygaśnięciu certyfikatu.  
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8 Dodatki 

8.1 Format wprowadzanych danych 

8.1.1 NIP 

 
NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) powinien być podawany w formacie                         

dddddddddd, gdzie d jest dowolną cyfrą.  

 

Przykład: 

- prawidłowy NIP: 1234563218, 

- błędny NIP: 121-230-97-60, 121232358.  

 

W przypadku podania niepoprawnej ilości cyfr w NIP (powinno być ich 10) prezentowany 

jest komunikat, jak na poniższym rysunku:  

 

 
Rysunek 8-1. Walidacja NIP – błędna liczba cyfr. 

 

 

Jeśli użytkownik poda NIP w niepoprawnym formacie, prezentowany jest komunikat jak 

na rysunku 8-2.  

 

 
Rysunek 8-2. Walidacja NIP – błędny format. 

 

 

Oprócz sprawdzania ilości cyfr oraz formatu, wykonywane jest obliczanie sumy 

kontrolnej, która pozwala stwierdzić czy numer jest poprawny. Jeśli wprowadzono błędny 

numer NIP (pomimo, że ilość cyfr oraz format danych są prawidłowe), prezentowana jest 

informacja jak na poniższym rysunku:  

 

 
Rysunek 8-3. Walidacja NIP – błędny numer.  

 

8.1.2 REGON/PESEL 

 
Do wprowadzania numeru REGON lub PESEL służy jedno pole ”REGON/PESEL”. W polu 

tym dokonywana jest kontrola poprawności w zależności od rodzaju numeru: w inny 

sposób dla regonu oraz w inny sposób dla peselu.  

 

Numer PESEL jest to 11-cyfrowy, stały symbol numeryczny, jednoznacznie 

identyfikujący określoną osobę fizyczną.  

Przykład: 

- prawidłowy PESEL: 44051401458, 

- błędny PESEL: 44051401455, 44151401458, 4405140145.  

 

REGON to statystyczny numer podmiotu gospodarczego w Krajowym Rejestrze 

Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej. REGON może być 9-cyfrowy lub 

14-cyfrowy.  

 

Przykład: 

- prawidłowy REGON: 12345678512347,  

- błędny REGON: 121230976, 12345678512346.  
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Po wpisaniu wartości w pole ”REGON/PESEL”, w pierwszej kolejności wykonywana jest 

kontrola ilości cyfr w numerze (9 lub 14 cyfr dla numeru REGON, 11 cyfr dla numeru 

PESEL). W przypadku podania nieprawidłowej ilości cyfr, prezentowany jest komunikat 

jak na rysunku 8-4.  

 

 
Rysunek 8-4. Walidacja pola REGON/PESEL – nieprawidłowa liczba cyfr.  

 

 
Jeśli liczba cyfr jest prawidłowa, wykonywane jest obliczanie sumy kontrolnej, która 

pozwala stwierdzić czy numer jest poprawny. Jeśli wprowadzono błędny numer 

REGON/PESEL (ilość cyfr jest prawidłowa), prezentowana jest informacja jak na 

poniższym rysunku:  

 

 
Rysunek 8-5. Walidacja pola REGON/PESEL – błędny numer. 

 

8.1.3 Kod pocztowy 

 
W polach do wprowadzania kodu pocztowego wykonywane jest kontrola poprawności 

wpisanych danych. Kod pocztowy powinien być w postaci dd-ddd, gdzie d jest dowolną 

cyfrą.  

 

Przykład: 

- prawidłowy kod pocztowy: 12-123, 22-356, 00-091, 

- błędny kod pocztowy: 12123, 1-2123, 121-23, 1212-3, 121235, 123, 1213, 12-12. 

 

W przypadku wprowadzenia błędnej wartości, prezentowany jest komunikat, jak na 

rysunku 8-6.  

 

 
Rysunek 8-6. Walidacja kodu pocztowego. 
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8.1.4 E-mail 
 

Pola służące do wpisywania adresu e-mail są kontrolowane pod względem poprawności 

składniowej adresu poczty elektronicznej.  

 

Przykład: 

- prawidłowy e-mail: abc@nm.ok.pl, wqe.iou.@op.pl, qwe.oi.lp@cvr.tgn.good.eu 

- błędny e-mail: wert@op, tre.opt.ok, com.pl, @ret.wp.pl, tyr.cam@ 

 

Jeśli użytkownik podał nieprawidłowy adres e-mail, prezentowany jest komunikat jak na 

poniższym rysunku:  

 

 
Rysunek 8-7. Walidacja adresu e-mail.  

 

8.2 Procedura zgłaszania błędu 
 

Jeśli w systemie wystąpi błąd, użytkownik powinien skontaktować się z serwisem Help 

Desk Narodowego Banku Polskiego pod numerem telefonu +48 801 111 000.  
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