Zmiany w zakresie dodatkowego zabezpieczenia
w przypadku „wklejania NRB”
oraz kontrolki do podpisu elektronicznego

Niniejszy dokument stanowi instrukcję wprowadzenia zmian w zakresie zabezpieczenia tylko na
„wklejanie Numeru Rachunku Bankowego [NRB]” oraz kontrolki podpisu elektronicznego.
W celu bezpiecznego, prawidłowego funkcjonowania portalu komunikacyjnego BGK – Zlecenia dla
procesów Krajowego Funduszu Drogowego [KFD] oraz Systemu przepływu środków europejskich,
Bank Gospodarstwa Krajowego wprowadził następujące zmiany, tj.:
 zabezpieczenie tylko na „wklejanie NRB”,
 kontrolka podpisu elektronicznego*.
* Wprowadzana kontrolka podpisu elektronicznego odnosi się tylko i wyłącznie do rejestracji
nowoutworzonych wniosków/zleceń. Natomiast dotychczas złożone w systemie wnioski/zlecenia
będą procedowane na dotychczasowych zasadach.
W przypadku składania podpisów do korekt zwrotów w zakresie Systemu przepływu środków
europejskich, kontrolka nie uległa zmianie.

ZABEZPIECZNIE TYLKO NA „WKLEJANIE NRB”.
W przypadku procedowania jednego z ww. procesów oraz próby „wklejenia NRB” system zmniejsza
długość rachunku o ostatnią cyfrę.
System automatycznie wyświetla następujący komunikat:

Użytkownik poprzez użycie akcji OK, na ww. komunikacie, posiada możliwość uzupełnienia
brakującej cyfry w NRB oraz dalsze procedowanie określonego procesu.

ZMIANA KONTROLKI PODPISU ELEKTRONICZNEGO
UWAGA: Po wdrożeniu zmiany kontrolki podpisu elektronicznego, przy pierwszym uruchomieniu
podpisu, konieczne jest, usunięcie historii Programu JAVA.
W celu wywołania Panelu kontrolnego JAVA, należy z poziomu START, dokonać wyboru Wszystkie
programy, a następnie zakładkę z ww. Panelem. W dalszej kolejności należy uruchomić Configure
Java.
Po wykonaniu ww. czynności, system wyświetli okno, w którym należy dokonać wyboru zakładki
General, a następnie Settings….

Po wykonaniu ww. czynności, automatycznie pojawi się okno Temporary Files Settings.
W oknie tym należy użyć akcji Delete Files…, w wyniku którego pojawi się rozwinięcie ww. okna po
uprzednio użytej akcji.

Użytkownik dokonuje zaznaczenia wszystkich checbox’ów.

Następnie poprzez akcję OK, dokonuje akceptacji wyczyszczenia historii Programu JAVA.

Po wykonaniu ww. czynności, na etapie składania podpisu elektronicznego, system automatycznie
wyświetli komunikat z dodatkową kontrolką podpisu.

W oknie PIN wprowadzone zostały dwie dodatkowe informacje dotyczące Numeru rachunku
odbiorcy [NRB] oraz kwota przelewu.

Dalsze procedowanie określonego procesu przebiega bez zmian.

