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Informacje ogólne i wymagania techniczne

I.

Niniejszy dokument stanowi instrukcję obsługi i opis funkcji dostępnych w Portalu
komunikacyjnym (zwanym dalej BGK Zlecenia) dla Użytkowników biorących udział w
obsłudze zleceń płatności ze środków europejskich lub krajowego współfinansowania oraz
przekazywania informacji dotyczących tych płatności.
Określenia użyte w niniejszej instrukcji zostały zdefiniowane w Regulaminie Usługi Portalu
komunikacyjnego dla instytucji składających zlecenia płatności ze środków europejskich i
krajowego współfinansowania oraz dla dysponentów w zakresie przekazywania informacji o
zleceniach płatności ze środków europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Dostęp do BGK Zlecenia można uzyskać poprzez zawarcie z Bankiem umowy o świadczenie
usług w Portalu komunikacyjnym. Użytkownik we wniosku określa rodzaj wybranego
Urządzenia do autoryzacji oraz liczbę wymaganych podpisów. Jeżeli liczba podpisów we
wniosku o nadanie dostępu została określona na więcej niż jeden, to aby autoryzacja zlecenia
była ważna, musi ono być podpisane przez osobę wskazaną w pierwszej kolumnie „Karty
wzorów podpisów” oraz osobę wskazaną w drugiej kolumnie „Karty wzorów podpisów” lub
przez dwie osoby wskazane w pierwszej kolumnie „Karty wzorów podpisów”. Kolejność
składania podpisów jest dowolna.

Wymagania techniczne
W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania BGK Zlecenia konieczne jest spełnienie
następujących wymagań:
1. Przeglądarka internetowa
2. Zalecane jest stosowanie poniżej wskazanych czcionek oraz wyłącznie dużych liter do
prawidłowego kopiowania danych z innych systemów/dokumentów do formatek BGK
Zlecenia:
 Arial,
 Tahoma,
 Times New Roman,
 Garamond,
 Myriad,
 Calibri,
3. Zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java w wersji 8u202, 32bit
4. Ustawienie protokołu szyfrowania w przeglądarce internetowej na TLS (Transport Layer
Security).
Dla Urządzenia do autoryzacji jakim jest karta mikroprocesorowa (identyfikacyjna):




MS Internet Explorer - w wersji 9.0 lub wyższej (stosowanie innych przeglądarek lub
niższych wersji, może generować błędy podczas obsługi BGK Zlecenia).
wolny port USB w komputerze w celu zainstalowania czytnika kart (zaleca się
korzystanie z czytnika wydanego przez Bank)
sterowniki do czytnika przekazane przez Bank,
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konfiguracja przeglądarki zezwalająca na obsługę cookie (tymczasowego),
konfiguracja oprogramowania Java (dodanie wyjątku podając adres strony
(https://www.zleceniaplatnosci.bgk.pl) i uruchamianie apletów,
zainstalowanie dostępnego na stronie oprogramowania Nexus Personal 5.4.0.

Wszystkie sesje użytkowników z Portalu komunikacyjnego są szyfrowane. Bankowy serwer
WWW posiada certyfikat cyfrowy.
Zlecenie płatności jest zabezpieczone przed modyfikacją w czasie transmisji pomiędzy
Użytkownikiem a Bankiem.

II.

Bezpieczeństwo

Każdy Użytkownik powinien dbać o bezpieczeństwo własnego sprzętu teleinformatycznego
oraz stosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa. Konsekwentne przestrzeganie
zasad pozwala uniknąć potencjalnych zagrożeń wynikających z używania Internetu.
Zasady bezpiecznego korzystania z Portalu komunikacyjnego
Główne zasady bezpieczeństwa Portalu komunikacyjnego BGK Zlecenia przedstawione są na
stronie logowania do portalu.
Poniżej znajdują się obowiązujące użytkowników podstawowe zasady bezpieczeństwa:
Zabezpieczenie fizyczne
1. Do Portalu BGK Zlecenia należy logować się wyłącznie ze służbowych/firmowych
komputerów.
2. Nie należy pozostawiać zalogowanego konta w Portalu bez nadzoru.
3. Po skończonej pracy należy zawsze wylogować się zgodnie z procedurą banku.
4.

Jeśli wykorzystywany jest certyfikat kwalifikowany – niezwłocznie po zakończeniu
akceptacji dyspozycji zaleca się wyjęcie go z czytnika/portu USB.

5. Użytkownik powinien zabezpieczyć wykorzystywane narzędzia przed niepowołanym
dostępem.
6. Nigdy nie należy udostępniać osobom trzecim danych służących do logowania do Portalu
komunikacyjnego.
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Zabezpieczenie oprogramowania
1. Należy używać wyłącznie legalnego oprogramowania pochodzącego z zaufanego źródła.
Dotyczy to systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz wszelkiego innego
oprogramowania używanego w systemie teleinformatycznym, włączając urządzenia
mobilne.
2. Należy stosować i na bieżąco aktualizować program antywirusowy renomowanego
producenta oraz rozwiązania zabezpieczające przed złośliwym oprogramowaniem (m.in.
typu spyware, adware), a także zaporę sieciową (ang. firewall). Zaleca się cyklicznie
skanować programem antywirusowym każde urządzenie teleinformatyczne.
3. Należy regularnie aktualizować całe swoje oprogramowanie, w tym system operacyjny i
przeglądarkę, poprzez wgrywanie aktualnych poprawek (ang. patch) publikowanych na
stronach producentów danego oprogramowania.
4. Zaleca się użycie najnowszej wersji przeglądarki internetowej. Wymagane jest
systematyczne usuwanie plików tymczasowych zapisywanych w podręcznej pamięci
przeglądarki, aby zapewnić jej poprawne funkcjonowanie. Dodatkowo zaleca się wyłączyć
wszelkie zbędne wtyczki (plug-in) w przeglądarce.
5. W przypadku podejrzenia infekcji komputera należy niezwłocznie powiadomić swoje
służby informatyczne. Symptomami zainfekowania komputera są zwykle: znaczne
spowolnienie działania systemu, zmiany w działaniu przeglądarki internetowej, problemy
z działaniem niektórych programów.
Zabezpieczenie sieciowe
1. Systemy BGK dostępne przez przeglądarkę internetową posiadają zabezpieczenia
uniemożliwiające pracę, gdy adresy IP przyznawane są dynamicznie i zmieniają się w
trakcie trwania sesji. W takiej sytuacji następuje automatyczne wylogowanie w ramach
procedury bezpieczeństwa przed potencjalnymi atakami.
2. Bank nie rekomenduje połączenia z Portalem komunikacyjnym poprzez inne niż zaufane
służbowe/firmowe sieci, w tym bezprzewodowe (np. dostępne w hotelach, na lotniskach,
sieci innych kontrahentów itp.). W przypadku wystąpienia takiej konieczności zaleca się
korzystania z połączenia poprzez VPN.
3. Konieczne jest zdefiniowanie adresu IP, tak aby ograniczyć możliwość logowania do
Portalu komunikacyjnego z innych adresów. W przedmiotowej sprawie wskazany jest
kontakt z doradcą w Jednostce relacyjnej Banku.
4. Komputery, na których zainstalowane są systemy BGK, zgodnie z rekomendacją Banku
powinny być wykorzystywane wyłącznie do celów służbowych.
Zabezpieczenie socjotechniczne
1. Nie należy otwierać strony BGK Zlecenia z linków (np. otrzymanych mailem, SMS-em).
Preferuje się ręczne wpisywanie adresu strony lub logowanie się poprzez www.bgk.pl.
2. Nie należy kopiować numerów rachunków bankowych używając funkcji (kopiuj – wklej).
Zalecane jest ręczne wpisanie numeru rachunku i dokładna jego weryfikacja.
3. Rekomenduje się stosowanie ograniczonego zaufania do nadawców podejrzanych
wiadomości e-mail (konieczność podjęcia natychmiastowego działania, realizacji
zobowiązania finansowego, otwarcia załącznika zabezpieczonego hasłem itp.). W
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przypadku wątpliwości należy zweryfikować fakt jej wysłania przez nadawcę, kanałem
innym niż numer telefonu podany w przedmiotowej wiadomości.
4. Nie należy otwierać wiadomości (oraz załączników) otrzymanych pocztą elektroniczną od
nieznanych nadawców.
5. Nie należy otwierać linków/hiperłączy bezpośrednio z otrzymanego e-maila, komunikatora
internetowego, SMS itp. Nie jest wskazane uruchamianie w ten sposób programów
komputerowych. Użytkownik powinien zwracać uwagę na wiarygodność otrzymywanych
poprzez e-mail komunikatów, ponieważ mogą zawierać linki do fałszywej strony systemu
BGK, zalogowanie na takiej stronie powoduje udostępnienie loginu i hasła oszustowi.
6. Nie należy zapisywać loginu ani haseł dostępu na papierze lub w plikach tekstowych
ponieważ może to skutkować przechwyceniem danych do logowania przez osoby
nieupoważnione.
7. Nie należy przesyłać e-mailem czy SMS-em żadnych danych osobistych, haseł, loginów,
numerów kart kredytowych itp.
8. Należy mieć na uwadze, że Bank nie weryfikuje poprawności danych autoryzacyjnych
poprzez e-mail czy wiadomości tekstowe w telefonie komórkowym, dlatego też nie należy
odpowiadać na tego typu wiadomości.
9. Bank nigdy nie poprosi Użytkownika o podanie danych autoryzacyjnych: hasła, numeru
PIN lub kodu jednorazowego.
10. W trakcie korzystania z wielu stron internetowych równocześnie należy weryfikować, czy
żadna ze stron (kart w przeglądarce) nie została podmieniona na inną stronę. Niezauważenie
podmiany strony na stronę oszusta może przyczynić się do nieumyślnego zalogowania do
podstawionej strony systemu BGK i udostępnienia oszustowi danych do logowania.
11. Przed wysłaniem/autoryzacją przelewu Użytkownik powinien zweryfikować czy
wprowadzony numer rachunku odbiorcy nie został podmieniony przez złośliwe
oprogramowanie. Wymaga się sprawdzenia zgodności numeru rachunku z dokumentem
źródłowym.
12. Wymaga się weryfikacji, czy dane oraz numery rachunków nie uległy podmianie.
13. Wskazane jest aby wszelkie podejrzane i nietypowe zachowania Portalu komunikacyjnego,
zgłaszać do Banku.
14. Użytkownik powinien śledzić na bieżąco wszystkie Informacje i ostrzeżenia dotyczące
bezpieczeństwa zamieszczone na stronie internetowej www.bgk.pl
Zgłaszanie problemów dotyczących bezpieczeństwa i współpraca z bankiem
Użytkownicy Portalu komunikacyjnego powinni zgłaszać problemy dotyczące bezpieczeństwa
oraz zdarzenia budzące wątpliwości w następujący sposób:


Telefonicznie na infolinię BGK pod numerami telefonów: 801 598 888 lub 22 475 8888



Mailowo na adres: bgkzlecenia@bgk.pl



Poprzez formularz kontaktowy umieszczony w zakładce kontakt na stronie www.
bgk.pl
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III.

Oznaczenie przycisków, pól danych i zawartość formatek. Profile.

Widok konkretnej formatki oraz akcji oznaczonej na ekranie jest zależny od nadanych
uprawnień oraz dostępów do poszczególnych profili Użytkownika. Ekrany prezentowane w
instrukcji Użytkownika zawierają wszystkie dostępne funkcjonalności BGK Zlecenia oraz
akcje. Jeśli na ekranach brakuje widoku przycisków, pól, ikonek o których mowa w opisach,
należy skontaktować się z właściwą Jednostką relacyjną BGK celem nadania brakujących
uprawnień.
Istnieje również możliwość uzyskania profilu Użytkownika przeznaczonego jedynie do
podglądu zleceń bez prawa jakiejkolwiek ich edycji.
1. W aktualnej wersji systemu obowiązują następujące oznaczenia przycisków i ikonek
funkcyjnych:
Przycisk umożliwiający rozwinięcie i zwinięcie
obszaru parametrów
Przycisk uruchamiający wyszukiwanie wg
uprzednio wpisanych parametrów
Przycisk kasujący wprowadzone wartości
parametrów
Przycisk uruchamiający utworzenie nowego
wniosku
Przycisk uruchamiający zaczytanie i utworzenie
nowych wniosków z pliku XML
Przycisk uaktualnia listę wniosków
Przycisk umożliwia zwrot wniosku do puli
wspólnej
Przycisk umożliwia grupowanie wniosków w
paczki w celu podpisania więcej niż jednego
wniosku na raz
Przycisk umożliwiający podjęcie wniosku, otwiera
okno obsługi wniosku w trybie edycji
Przycisk umożliwiający przejście do kolejnego
ekranu
Przycisk umożliwiający:
- przy wprowadzaniu wniosków powrót do
poprzedniego ekranu,
- przy podpisywaniu wniosków wycofanie wniosku
do osoby wprowadzającej (w przypadku paczki
zostanie ona rozformowana a wnioski zwrócone
wprowadzającym)
Przycisk umożliwiający anulowanie
wprowadzanego wniosku. (anulowany wniosek nie
będzie już nigdy mógł być użyty)
Przycisk zapisujący wprowadzone zmiany
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Przycisk zamykający bieżące okno (wprowadzone
dane zostaną utracone, jeżeli nie zostały zapisane)
Przycisk umożliwiający zapisanie danych i
zamknięcie bieżącego okna
Przycisk udostępnia dodatkowe operacje do
wykonania w rejestrze takie jak generowanie
raportu, zrzut danych do Excel’a itp.
Przycisk umożliwiający podgląd historii zmian
danego rekordu
Przycisk umożliwiający podgląd szczegółów
wskazanego rekordu w rejestrze
Przycisk umożliwiający wybór scenariusza dla
nowego wniosku
Przycisk powodujący automatyczne wypełnienie się
pól w numerze umowy i numerze wniosku na
podstawie wcześniejszego wyboru w numerze
projektu
Przycisk umożliwiający wybór załącznika
Przycisk umożliwiający podpisanie wniosku
Przycisk umożliwiający wydruk wybranej sprawy
Przycisk umożliwiający aktualizację sumy
Przycisk umożliwiający zamknięcie paczki
Przycisk umożliwia złożenie wniosku dotyczącego
anulowania zlecenia płatności lub korekty zlecenia
płatności i zwrotu
Przycisk umożliwia przekazanie wniosku do
podpisu
2. Dane są wpisywane za pomocą formularzy. Formularze zawierają pola danych do
wypełnienia.
Ze względu na sposób wypełniania wyróżniane są trzy typy pól:
pola wymagane – są to pola kluczowe, wymagane do prawidłowego funkcjonowania
aplikacji. Jeżeli pola te nie zostaną wypełnione, próba zapisania wraz z zatwierdzeniem
danych spowoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie. Każde pole jest opisane czerwonym
kolorem i oznaczone czerwoną gwiazdką.
pola opcjonalne – pola te mogą pozostać niewypełnione.
pola systemowe – są to pola niedostępne dla operatora, wypełniane przez program w
zależności od wykonywanych operacji. Jako przykład mogą tu posłużyć: numer zlecenia,
osoba wprowadzająca wniosek.
Pola dzielą się również w zależności od formatu na:
pola numeryczne – zawierają dane liczbowe. Właściwym znakiem dziesiętnym jest
przecinek;
pola typu data – Do podania daty można wykorzystać okno kalendarza wywoływane
kliknięciem ikony . Format daty to rrrr-mm-dd cyframi arabskimi gdzie, rrrr – oznacza
rok, mm – miesiąc, dd oznacza dzień.
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pola alfanumeryczne – zawierają dowolny tekst, nie jest sprawdzany format, mogą mieć
jedynie ograniczoną długość;
Niektórych pól w formularzach nie można wypełnić dowolnym tekstem. Możliwe jest
jedynie wybranie pozycji ze słownika. Zawartości słowników są dostępne w postaci list,
rozwijanych po kliknięciu w symbolu pola listy rozwijalnej („”).
Jeżeli wypełniony formularz zawiera błędne dane lub pola wymagane nie zostały
wypełnione, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Należy wówczas
powrócić do wpisywania danych.
Po wypełnieniu formularza dane można zatwierdzić (jednocześnie zapisując do bazy) lub
anulować (rezygnując w całości z dokonanych zapisów).
3. Opis pól danych zlecenia płatności wprowadzanych/wybieranych przez Użytkownika:
a. Dane Zleceniodawcy
NAZWA POLA
Rodzaj wniosku

Nazwa programu

Fundusz
Numer zlecenia

Data rejestracji
Wprowadzający
Imię i nazwisko
wprowadzającego
Instytucja
Miejscowość
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Kod pocztowy
Poczta
Numer telefonu
Fax
Faks
Adres e-mail

OPIS
U – środki unijne
K – krajowe
współfinansowanie
Zgodnie ze słownikiem

UWAGI
Pole wymagane

Pole wymagane. Nazwa programu
unijnego, z którego jest realizowany
projekt + Europejski Fundusz Morski
i Rybacki, Europejski Fundusz
Pomocy Najbardziej Potrzebującym,
instrument „Łącząc Europę”,
Mechanizmy Finansowe 2014-2021
Zgodnie ze słownikiem
Pole widoczne i wymagalne tylko dla
zleceń składanych w ramach UNII 2
Kolejny numer w danym Pole wypełniane automatycznie. Dla
roku
zleceń składanych w ramach UNII 2
przy nadanym numerze widoczny jest
wyróżnik „U2”
Pole wypełniane automatycznie
Login wprowadzającego
Pole wypełniane automatycznie
Pole wypełniane automatycznie
Pole wypełniane automatycznie
Pole wypełniane automatycznie
Pole wypełniane automatycznie
Pole wypełniane automatycznie
Pole wypełniane automatycznie
Pole wypełniane automatycznie
Pole wypełniane automatycznie
Pole wypełniane automatycznie
Pole wypełniane automatycznie
Pole wypełniane automatycznie
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b. Dane Beneficjenta/Odbiorcy
Nazwa programu

Zgodnie ze słownikiem

Pole wypełniane automatycznie
na podstawie wcześniejszego wyboru
Pole wymagane

Czy Beneficjent krajowy? Tak/Nie
Czy Beneficjent posiada
NIP polski?
NIP Beneficjenta
Pole walidowane według Pole wymagane (w zleceniu PO
NIP/ PESEL Beneficjenta obowiązującego algorytmu Rybactwo i Morze pole wymagane,
jeżeli niewypełnione jest pole PESEL
beneficjenta).
Jeżeli Beneficjent posiada NIP
zagraniczny lub tylko numer PESEL,
możliwy jest
wpis poza obowiązującym
algorytmem, po
uprzednim odznaczeniu pola „Czy
Beneficjent posiada NIP polski?”
PESEL Beneficjenta
Pole walidowane według Tylko w zleceniu PO Rybactwo i
obowiązującego algorytmu Morze
Pole wymagane,
jeżeli
niewypełnione
jest
pole
NIP
beneficjenta
Nazwa Beneficjenta
Pole wymagane
Miejscowość
Pole wymagalne dla zleceń składanych
w ramach UNII 2
Ulica
Pole wymagalne dla zleceń składanych
w ramach UNII 2
Nr domu
Pole wymagalne dla zleceń składanych
w ramach UNII 2
Nr lokalu
Pole opcjonalne
Kod pocztowy
Pole wymagalne dla zleceń składanych
w ramach UNII 2
Poczta
Pole opcjonalne
Numer telefonu
Pole opcjonalne
Fax
Pole opcjonalne
Faks
Numer ID
Pole walidowane według Tylko w zleceniu PO
obowiązującego algorytmu
Sektor Beneficjenta
P – prywatny
Pole wymagane
S – samorząd
Do wybrania jedna z wartości
A- administracja państwowa
Czy Beneficjent jest państ Tak/Nie
Pole wymagane
wową
jednostką
Do wypełnienia jedynie w przypadku
budżetową?
sektora „administracja państwowa”
Czy Beneficjent
jest Tak/Nie
Pole wymagane.
Odbiorcą?
Jeśli tak to dane Beneficjenta
kopiowane są do danych Odbiorcy
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Czy Odbiorca krajowy? Tak/Nie
Pole wymagane
Czy Odbiorca posiada NIP
polski?
NIP Odbiorcy
Pole walidowane według Pole wymagane (w zleceniu PO
NIP / PESEL Odbiorcy
obowiązującego algorytmu Rybactwo i Morze pole wymagane,
jeżeli niewypełnione jest pole PESEL
beneficjenta).
Jeżeli Odbiorca zagraniczny możliwy
wpis
poza
obowiązującym
algorytmem. Jeżeli w polu „Czy
beneficjent jest odbiorcą?” wpisano
wartość „NIE”, należy wpisać inny
numer NIP niż NIP Beneficjenta.
PESEL Odbiorcy
Pole walidowane według Tylko w zleceniu PO Rybactwo i
obowiązującego algorytmu Morze
Pole
wymagane,
jeżeli
niewypełnione jest pole NIP odbiorcy
Nazwa Odbiorcy
Odbiorca, na rzecz, którego Pole wymagane
powinna zostać dokonana
płatność
Miejscowość
Pole wymagalne dla zleceń składanych
w ramach UNII 2
Ulica
Pole wymagalne dla zleceń składanych
w ramach UNII 2
Nr domu
Pole wymagalne dla zleceń składanych
w ramach UNII 2
Nr lokalu
Pole opcjonalne
Kod pocztowy
Pole wymagalne dla zleceń składanych
w ramach UNII 2
Poczta
Pole opcjonalne
Numer telefonu
Pole opcjonalne
Fax
Pole opcjonalne
Faks
Adres e-mail
Pole opcjonalne

c. Projekt/Umowa/Wniosek
Nazwa programu
Zgodnie ze słownikiem
Priorytet/Oś
Zgodnie ze słownikiem
priorytetowa/Obszar
tematyczny
Działanie/Obszar
Zgodnie ze słownikiem
tematyczny/Środek/Obsza
r programowy

Pole wypełniane automatycznie
na podstawie wcześniejszego wyboru
Pole wymagane możliwe do wybrania
mogą być jedynie pozycje zgodne z
wcześniejszym wyborem
Pole wymagane
Możliwe do wybrania mogą być
jedynie
pozycje
zgodne
z
wcześniejszym wyborem
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Poddziałanie/Cele

Zgodnie ze słownikiem

Województwo – symbol w Zgodnie ze słownikiem
numerze projektu

Pole wymagane możliwe do wybrania
mogą być jedynie pozycje zgodne z
wcześniejszym wyborem. Pole nie
występuje w zleceniach Mechanizmów
Finansowych 2014-2021
Pole wymagane
Pole nie występuje w zleceniach
Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego, Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym,
instrumentu „Łącząc Europę” oraz
Mechanizmów Finansowych 20142021
Pole wymagane

Numer projektu/
Zgodnie z SL,
Operacji/
(w zleceniu Europejskiego
Projektu kwalifikowanego Funduszu Morskiego
i
Rybackiego, Europejskiego
Funduszu
Pomocy
Najbardziej Potrzebującym
instrumentu
„Łącząc
Europę”,
oraz
Mechanizmów Finansowych
2014-2021
pole zezwala na dowolny
wpis
poza słownikiem)
Numer umowy
Zgodnie z SL,
Pole wymagane
(w zleceniu Europejskiego
Funduszu Morskiego
i
Rybackiego, Europejskiego
Funduszu
Najbardziej
Potrzebującym, instrumentu
„Łącząc
Europę”
oraz
Mechanizmów Finansowych
2014-2021
pole zezwala na dowolny
wpis
poza słownikiem)
Data umowy/aneksu

Pole wymagane
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Numer wniosku o płatność Zgodnie z SL,
(w zleceniu Europejskiego
Funduszu Morskiego
i
Rybackiego, , Europejskiego
Funduszu
Najbardziej
Potrzebującym, instrumentu
„Łącząc Europę”
oraz
Mechanizmów Finansowych
2014-2021
pole zezwala na dowolny
wpis
poza słownikiem)
Kategoria interwencji
Zgodnie ze słownikiem

Pole wymagane w przypadku wypłaty
refundacji oraz w przypadku, gdy
zaliczka wypłacana jest na podstawie
wniosku o płatność

Pole widoczne i wymagane dla zleceń
składanych w ramach UNII
(nie
występuje
w
zleceniach
Europejskiego Funduszu Rybackiego,
Szwajcarsko Polskiego Programu
Współpracy,
Grantów
EFS,
Mechanizmów Finansowych)

d. Dane płatności/Klasyfikacja
Nazwa programu
Zgodnie ze słownikiem
Rodzaj wniosku
Numer rachunku

Kwota płatności
Tytuł płatności

Rodzaj płatności

Pole wypełniane automatycznie
na podstawie wcześniejszego wyboru
Zgodnie ze słownikiem
Pole wypełniane automatycznie
na podstawie wcześniejszego wyboru
Pole walidowane według Pole wymagane
obowiązującego algorytmu.
Numer rachunku, na który
powinna zostać dokonana
płatność
Dopuszczalna
wartość Pole wymagane
nieujemna
Automatycznie
wpisany Pole wymagane
będzie numer zlecenia i
numer projektu, pozostałe
pole pozwala na wolny wpis
łącznie do 140 znaków
Z – Zaliczka,
Pole wymagane.
R – Refundacja
Zaliczka-COVID-19 – Zaliczka ze
poniesionych wydatków
środków przyznanych w ramach
Z COVID–19 – Zaliczkafunduszy
COVID-19
strukturalnych na pokrycie wydatków
R COVID–19 – Refundacja- ponoszonych na zapobieganie,
COVID-19
przeciwdziałanie i zwalczanie zakażeń
i choroby zakaźnej wywołanej wirusem
SARS-CoV-2 oraz ograniczenie
wystąpienia jej negatywnych skutków.
Refundacja-COVID-19 – Refundacja
ze
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środków przyznanych w ramach
funduszy
strukturalnych na pokrycie wydatków
ponoszonych na zapobieganie,
przeciwdziałanie i zwalczanie zakażeń
i choroby zakaźnej wywołanej wirusem
SARS-CoV-2 oraz ograniczenie
wystąpienia jej negatywnych skutków.
Część budżetowa
Zgodnie ze słownikiem
Pole wymagane
Podczęść budżetowa
Zgodnie ze słownikiem
Pole wymagane
Dysponent
Zgodnie ze słownikiem
Pole wypełniane automatycznie
na podstawie wcześniejszego wyboru
Źródło finansowania
RC – Rezerwa celowa
Pole wymagane
CB – Część budżetowa
„NW – Niewygasające wydatki” tylko
NW
Niewygasające do wyboru dla zleceń krajowego
wydatki
współfinansowania
Rozdział
Pole walidowane według
Pole wymagane
obowiązującego algorytmu do kwoty zlecenia może być
przypisany tylko jeden rozdział
klasyfikacji budżetowej
Paragraf
Pole walidowane według
Pole wymagane
obowiązującego algorytmu do kwoty zlecenia może być
przypisany tylko jeden paragraf
klasyfikacji budżetowej
Kwota płatności
Pole wypełniane automatycznie
Numer decyzji MF w
Pole wymagane, jeżeli jako źródło
sprawie rezerwy celowej
finansowania wybrano RC – rezerwa
celowa

e. Oświadczenie
Nazwa programu
Oświadczenie
Czy skopiować
wniosku?
Komentarz

Zgodnie ze słownikiem

Pole wypełniane automatycznie
na podstawie wcześniejszego wyboru
Potwierdzenie
zgody Pole wymagane
dysponenta poprzez wybór Domyślnie ustawiona wartość Tak
właściwego pola Tak lub Nie
dane Dane kopiowane są do nastę Pole wymagane
pnego zlecenia płatności
Domyślnie ustawiona wartość Nie
Miejsce
na
wpisanie
informacji przeznaczonej dla
osób podpisujących zlecenie
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IV.

Logowanie do BGK Zlecenia. Ekran startowy. Wylogowanie

Aby zalogować się do BGK Zlecenia należy w przeglądarkę internetową wpisać adres strony
Banku (www.bgk.pl), a następnie w prawym górnym rogu wybrać Zaloguj się. Na ekranie
ukaże się okno umożliwiające zalogowanie się do BGK Zlecenia. Następnie Użytkownik musi
podać swoją nazwę (w polu „Login”), hasło (w polu „Hasło”) oraz kliknąć przycisk Zaloguj
(Rys. 1). Uruchomiony zostanie system identyfikacji Użytkownika. System sprawdza Hasło
Użytkownika, a następnie otwiera główne okno logowania. Jeżeli użytkownik nie ma
przyznanego prawa dostępu, Portal komunikacyjny BGK Zlecenia nie zostanie uruchomiony.
Po wejściu na stronę do logowania upewnij się, że adres strony zaczyna się od https://, a w
oknie przeglądarki widnieje ikona zamkniętej kłódki. Ikona ta symbolizuje szyfrowane
połączenie chronione ważnym certyfikatem TLS. Certyfikaty TLS zapewniają ochronę stron
internetowych oraz gwarantują zachowanie poufności danych przesyłanych drogą
elektroniczną. Certyfikaty te zawierają informacje o właścicielu domeny, jego adresie itp.
Danych nie można samodzielnie zmieniać. Po kliknięciu na ikonę kłódki wyświetlą się
dodatkowe informacje, czy połączenie jest zabezpieczone.
Jeżeli Użytkownik posiada dostęp do więcej niż jednej instytucji (np. profil obserwator) to,
jeżeli chce się zalogować na instytucję inną niż ustawiona, jako domyślna powinien usunąć
zaznaczenie pola „Użyj domyślnego scenariusza” (Rys. 1), co spowoduje, że podczas
logowania poprzez wybór scenariusza z listy będzie mógł wskazać instytucję, na którą chce się
zalogować (Rys. 2).

Rys. 1

Rys. 2
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1. Po pozytywnym zalogowaniu otwiera się główne okno BGK Zlecenia (Rys. 3). Górna
część formularza zawiera informacje o zalogowanym Użytkowniku i wybranym aktualnie
profilu (z prawej strony).

Rys. 3

Przy pierwszym logowaniu Portal komunikacyjny BGK Zlecenia poinformuje o konieczności
ustawienia profilu domyślnego. W tym celu w prawym górnym rogu głównego okna programu
należy wybrać profil, który chcemy, aby był widoczny po zalogowaniu się i nacisnąć ikonę
(Rys. 4).

Rys. 4

Jeżeli Użytkownik posiada więcej niż jeden profil (np. Wprowadzający i Podpisujący 1) to w
zależności od czynności, którą chce wykonać musi najpierw wybrać właściwy profil.
W przypadku zablokowania dostępu do BGK Zlecenia należy użyć funkcjonalności polegającej
na samodzielnym resetowaniu hasła. Hasło może być zresetowane w przypadku jego
zapomnienia lub po zablokowaniu konta na skutek wielokrotnego podania nieprawidłowego
hasła. Proces jest automatyczny, niezależny od godzin pracy Banku. W celu odblokowania
należy skorzystać z linku "nie pamiętam hasła" zamieszczonego w oknie logowania. Następnie
należy wpisać Login Użytkownika i przepisać kod z obrazka. W razie pojawienia się
problemów z samodzielnym resetowaniem hasła należy skontaktować się z infolinią BGK pod
nr tel 801 598 888 lub 22 475 8888
16

Poniżej części informacyjnej znajdują się:
a) Obszar parametrów wyszukiwania dla puli „Moje wnioski” (Rys. 5) i „Wnioski” (Rys.
6) – dostępne są parametry wyszukiwania, które umożliwiają wyszukanie wniosków
wg wprowadzonych kryteriów (po prawej stronie znajduje się suwak umożliwiający
przegląd innych kryteriów wyszukiwania);

Rys. 5

Rys. 6

b) Obszar „Moje wnioski”, w którym znajdują się aktualnie przypisane do zalogowanego
Użytkownika wnioski (Rys. 7). W przypadku zaistnienia takiej konieczności,
użytkownik może przekazać posiadane wnioski do obszaru „Wnioski”, co spowoduje
możliwość podjęcia tych wniosków przez innych użytkowników. W celu oddania
pojedynczego wniosku należy nacisnąć ikonę
znajdującą się przy wybranym
rekordzie. Grupowe przekazanie wniosków dokonywane jest poprzez zaznaczenie
checkboxów
przy wybranych rekordach, a następnie wybranie akcji
.
Wybranie lewego checkboxu umiejscowionego na szarym pasku z nazwami kolumn
spowoduje zaznaczenie wszystkich wniosków na stronie, natomiast wybranie prawego
checkboxu spowoduje zaznaczenie wszystkich wniosków posiadanych przez
Użytkownika (na wielu stronach) (Rys. 8).

Rys. 7
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Rys. 8

c) Obszar „Wnioski”, w którym znajdują się wszystkie wnioski Instytucji (Rys. 9). Z listy
wniosków można podejrzeć każdy wniosek i w zależności od nadanych uprawnień
podjąć wniosek do dalszej realizacji. Wnioski można podejmować pojedynczo lub
grupowo. W celu podjęcia jednego wniosku należy nacisnąć ikonę

znajdującą się

przy wybranym rekordzie. Jeżeli ikona ta wygląda tak
to oznacza, że wniosek został
podjęty przez inną osobę. Grupowe podjęcie wniosków dokonywane jest poprzez
zaznaczenie checkboxów
przy wybranych rekordach, a następnie wybranie akcji
. Wybranie checkboxu umiejscowionego na szarym pasku z nazwami
kolumn spowoduje zaznaczenie wszystkich wniosków na stronie (Rys. 10). Pomimo
zaznaczenia wszystkich pozycji na stronie podjęte zostaną jedynie te, do których dany
Użytkownik ma uprawnienia. Dodatkowo została włączona funkcjonalność
przenoszenia wniosków do archiwum. Oznacza to, że wnioski po 30 dniach od ich
zakończenia będą przenoszone z puli wniosków na stronie głównej do bazy
archiwalnej. Wnioski archiwalne nie będą dostępne z poziomu Portalu
komunikacyjnego. Funkcjonalność ta nie dotyczy danych zawartych w rejestrach.

Rys. 9
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Rys. 10

2.

Zawartość niektórych pól ujęta jest w słownikach. Słownik otwiera się po naciśnięciu

przycisku
(Rys. 11). Po liście nadal można nawigować strzałkami z klawiatury (TAB
zatwierdzenie wyboru) lub rolką (myszka).

Rys. 11

W przypadku dłuższych wpisów pozycji słownika, które nie mieszczą się całe w jego
otwartym oknie ich pełna treść dostępna jest w „dymku” podpowiedzi (Rys. 12), który
pojawia się po wskazaniu danej pozycji.

Rys. 12
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Wylogowanie z BGK Zlecenia
W celu wylogowania należy użyć ikony wylogowania (Rys. 13).

Rys. 13

Po jej uruchomieniu następuje wylogowanie a na ekranie prezentowany jest stosowny
komunikat (Rys. 14).

Rys. 14

V.

Urządzenia autoryzacyjne, instalacja i synchronizacja

Autoryzacja zlecenia (operacja aktywna powodująca przekazanie zlecenia do Banku)
wykonywana jest wybranym urządzeniem autoryzacyjnym.
W Banku autoryzacja odbywa się z wykorzystaniem urządzeń:
 karta mikroprocesorowa - autoryzacja kartami mikroprocesorowymi, będzie możliwa
do wyboru jako jedna z dostępnych metod autoryzacji do czasu zakończenia okresu
przejściowego wdrożenia nowych Urządzeń do autoryzacji. Po zakończeniu okresu
przejściowego karty mikroprocesorowe zostaną globalnie wyłączone i ich użytkowanie
nie będzie możliwe;
 token sprzętowy;
 SMS kod.
Użytkownicy, którzy dotychczas nie korzystali z bankowości elektronicznej, a będą używać
tokena sprzętowego do autoryzacji zleceń, powinni w kolejnym etapie wykonać następujące
czynności:
1. W ciągu 24 godzin od otrzymania na adres e-mail wskazany we wniosku o nadanie dostępu
do Portalu komunikacyjnego (formularz BGK Zlecenia/Z/2a)/ wniosku o dokonanie zmian
(formularz BGK Zlecenia/Z/3) Hasła startowego, należy zalogować się na
stronie www.bgk24.pl przy użyciu Loginu Użytkownika oraz otrzymanego hasła, a
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następnie zmienić hasło na Hasło własne. Login do systemu bgk24 składa się z 8 ostatnich
znaków Identyfikatora Użytkownika Portalu komunikacyjnego BGK Zlecenia.
2. Po otrzymaniu tokena sprzętowego (wyśle go BGK) należy ponownie zalogować się do
systemu bgk24 przy użyciu Hasła własnego oraz wykonać synchronizację tokena w celu
użycia Urządzenia do autoryzacji w Portalu komunikacyjnym BGK Zlecenia.
Informacje dotyczące instalacji oraz synchronizacji urządzeń autoryzacyjnych dostępne są na
stronie internetowej Banku (www.bgk.pl) w zakładce BGK Zlecenia / Obsługa płatności ze
środków europejskich i krajowego współfinansowania:


Karta mikroprocesorowa:
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/obsluga-platnosci-ze-srodkoweuropejskich-i-krajowego-wspolfinansowania/#c2025



Token sprzętowy :
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/obsluga-platnosci-ze-srodkoweuropejskich-i-krajowego-wspolfinansowania/#c22153

Synchronizacja SMS kod aktywowana jest w systemie na wskazany przez Użytkownika telefon
komórkowy.
W przypadku blokady urządzeń autoryzacyjnych lub problemów wynikających z ich
użytkowania skontaktuj się z infolinią BGK pod numerem 801 598 888 lub 22 475 88 88.

VI.

Złożenie nowego zlecenia płatności

1. Aby wprowadzić nowy wniosek Użytkownik o profilu „UNI/Wprowadzający” (dla zleceń
składanych w ramach UNII) lub UNI2/PZ/Wprowadzający (dla zleceń składanych w ramach
UNII2) z formatki „Moje wnioski” wybiera przycisk

(Rys. 15).

Rys. 15
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Uwaga:




Wszystkie pola obowiązkowe zaznaczone są kolorem czerwonym i gwiazdką. W
przypadku nie uzupełnienia takiego pola danymi pojawi się komunikat ostrzegawczy o
niewypełnieniu lub błędnym wypełnieniu pola. Po zatwierdzeniu komunikatu obok
takiego pola pojawia się „*wymagane”.
Użytkownik o profilu „UNI/ Obserwator” lub UNI2/PZ/Obserwator ma możliwość
podglądu wniosków i raportów dla Instytucji, do których posiada uprawnienia bez
prawa ich edycji.

2. W polu scenariusz należy wybrać „Zlecenie płatności” i użyć przycisku
(Rys.16).
W polu „Produkt” dla UNII2 automatycznie będzie podstawiać się wartość „Programy unijne
2”.

Rys. 16

3. Pojawi się ekran „Dane zleceniodawcy” (Rys.17), na którym należy uzupełnić pola
obowiązkowe, a następnie użyć przycisku
w celu przejścia do kolejnego ekranu.
Zawartość dalszych ekranów może się różnić w zależności od wybranego Programu, w ramach,
którego rejestrujemy zlecenie płatności.

Rys. 17
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Dla zlecenia składanego w ramach UNII2 pojawi się dodatkowe pole „Fundusz” (Rys. 18).

Rys. 18

4. Pojawia się formatka „Dane beneficjenta/ odbiorcy”, należy uzupełnić pola wymagalne i
wybierając przycisk

przejść do kolejnego ekranu (Rys. 19 lub Rys. 20).

W celu ułatwienia pracy w BGK Zlecenia prowadzony jest w trybie przyrostowym słownik
beneficjentów i odbiorców (wspólny dla wszystkich Instytucji) – każdy kolejny beneficjent
lub odbiorca, który po raz pierwszy jest rejestrowany zostaje zapisany do tego słownika.
Podstawowym identyfikatorem beneficjenta i odbiorcy jest symbol NIP. Przy kolejnym
zleceniu Użytkownik wprowadza ten symbol w polu oznaczonym „NIP”. Podczas wypełniania
symbolu NIP obliczana jest liczba kontrolna i sprawdzana jest w ten sposób formalna
poprawność wpisywanego symbolu. Jeżeli symbol NIP jest błędny zostanie wyświetlony
komunikat o błędzie – symbol NIP musi być poprawny, inaczej zlecenie nie zostanie zapisane.
Jeśli beneficjent lub odbiorca z wprowadzonym symbolem NIP już kiedyś został
zarejestrowany, kolejne pola opisujące go zostaną wypełnione automatycznie. Po
automatycznym wypełnieniu danych Użytkownik może modyfikować zawartość pól (z
wyjątkiem symbolu NIP), a zmienione pola zostaną wprowadzone, jako obowiązujące, do
słownika. Użytkownik zobowiązany jest upewnić się, że zlecenie płatności składane w BGK
Zlecenia jest jednoznaczne i zgodne z jego intencją, a w szczególności, czy dane zawarte w
nim, w tym numer rachunku bankowego odbiorcy płatności, stanowiący unikatowy
identyfikator w rozumieniu ustawy UP, są prawidłowe. W przypadku, gdy jest to nowy
beneficjent lub odbiorca, Użytkownik musi wprowadzić wszystkie pola.
W przypadku, gdy mamy do czynienia z podmiotem nieposiadającym NIP-u zgodnego z
polskim formatem, należy odznaczyć pole „Czy Beneficjent krajowy” dla zleceń
wprowadzanych w ramach UNII i pole „Czy Beneficjent posiada NIP polski?” dla zleceń
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wprowadzanych w ramach UNII2 lub „Czy Odbiorca krajowy” dla zleceń wprowadzanych w
ramach UNII i pole „Czy Odbiorca posiada NIP polski?” dla zleceń wprowadzanych w ramach
UNII2, co pozwoli nam na wpisanie NIP-u niezgodnego z polskim formatem. W ten sam sposób
możemy wprowadzić beneficjenta lub odbiorcę, który posiada jedynie numer PESEL (za
wyjątkiem zleceń w ramach PO RYBY gdzie występuje odrębne pole do wprowadzenia numeru
PESEL). Po odznaczeniu pola „Czy Beneficjent krajowy” i „Czy Beneficjent posiada NIP
polski?” lub „Czy Odbiorca krajowy” i „Czy Odbiorca posiada NIP polski?” w pole „NIP
Beneficjenta” lub „NIP Odbiorcy” wpisujemy numer PESEL, który zostanie zaakceptowany w
związku z wcześniejszym wyłączeniem walidacji numeru NIP. Uwaga! W tym polu BGK
Zlecenia nie sprawdza poprawności wpisanego numeru PESEL.

Rys. 19
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Rys. 20

5. Pojawia się formatka „Projekt/ Umowa/ Wniosek” (zawartość formatki może się różnić w
zależności od Programu, w ramach, którego rejestrujemy zlecenie płatności), należy
uzupełnić pola wymagalne i wybierając przycisk
, przejść do kolejnego ekranu. Przy
niektórych programach w celu zobaczenia na ekranie uzupełnionych wszystkich pól w
numerze umowy i wniosku (również tych wypełnianych automatycznie na podstawie
wcześniejszego wyboru) należy użyć przycisku
(Rys.
21). Po uzupełnieniu wszystkich pól aby przejść na następny ekran należy nacisnąć przycisk
. Dla zlecenia składanego w ramach UNII2 na formatce nie będzie widoczne pole
„Kategoria interwencji”.

Rys. 21
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6. W przypadku jeżeli dane Odbiorcy były już kiedyś wprowadzone pojawia się ekran
informujący o konieczności zweryfikowania numeru rachunku odbiorcy (Rys. 22). Aby przejść
do kolejnego ekranu należy zatwierdzić komunikat wybierając „OK”.

Rys. 22

7. Pojawia się ekran „Dane płatności/ Klasyfikacja”. Należy uzupełnić/zweryfikować dane i
aby przejść do kolejnego ekranu wybrać przycisk
(Rys.23).
UWAGA!
W przypadku, gdy numer rachunku został podstawiony automatycznie na podstawie
wcześniejszego wpisu należy bezwzględnie sprawdzić jego poprawność, aby płatność
została zrealizowana na właściwy rachunek.

Rys. 23

W przypadku „wklejenia NRB” długość rachunku zostaje skrócona o ostatnią cyfrę.
Automatycznie wyświetli się następujący komunikat (Rys.24):
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Rys. 24

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

8. Kolejnym ekranem jest formatka dotycząca oświadczenia (Rys. 25). Z pozycji tej formatki
można również skopiować dane do kolejnego wniosku. W tym celu przed przekazaniem do
podpisu należy w polu „czy skopiować dane wniosku?” wybrać „Tak”. Każdy skopiowany
wniosek otrzymuje numer zlecenia z rokiem jego utworzenia. W przypadku wykorzystania
tego wniosku w kolejnym roku kalendarzowym, numer z rokiem jego utworzenia nie ulegnie
zmianie. Zaleca się więc tworzenie nowych zleceń płatności na dany rok kalendarzowy.
W polu ”Komentarz” osoba wypełniająca zlecenie może wpisać informację dla podpisujących
(treść komentarza widoczna jest wyłącznie dla osób procesujących wniosek).

Rys. 25

9. Przed przekazaniem wniosku do podpisu możemy wydrukować jego podsumowanie. W tym
celu należy wybrać akcję

(Rys.26).
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Rys. 26

W jej wyniku na ekranie pojawi się nowy wiersz (Rys. 27) zawierający łącze do
wygenerowanego wydruku zlecenia płatności.

Rys. 27

10. Po wprowadzeniu wszystkich danych zlecenia, w celu przekazania wniosku do
akceptacji/podpisu, należy kliknąć przycisk
. Pojawia się formatka
wniosku (Rys. 28) z komunikatem o przekazaniu wniosku do podpisu i z informacją gdzie
można dokonać korekty/anulowania wniosku do czasu rozpoczęcia jego przetwarzania
przez Bank. Dla zlecenia złożonego w ramach UNII2 dodatkowo widoczne będzie pole
„Fundusz” (Rys. 29). Aby zamknąć formatkę i przejść do listy wniosków należy użyć
przycisku

.
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Rys. 28
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Rys. 29

11. Wniosek przekazany do podpisu pojawia się na liście wniosków ze statusem „Podpis”
poziomem decyzyjnym „Do podpisu 1” (Rys. 30) i oczekuje na podjęcie przez osobę
upoważnioną. Dodatkowo, jeżeli przed przekazaniem do podpisu zostało wykonane polecenie
skopiowania wniosku, wniosek taki pojawia się w puli „Moje wnioski” ze statusem „Dane
zleceniodawcy”. Skopiowany wniosek należy procesować analogicznie jak wniosek nowy.

Rys. 30
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VII.

Zaczytanie zleceń z plików XML

1. Nowe zlecenie można również złożyć dokonując importu zleceń płatności z plików
zewnętrznych. Zewnętrzny plik ze zleceniami musi być przygotowany w formacie ZIP,
nawet, gdy jest w nim tylko jedno zlecenie. Zewnętrzny plik ze zleceniami musi być zgodny
z szablonem pliku (XSD) ustalonym dla danego typu sprawy (UNIA, RYBY i SPPW). Aby
zaimportować
zlecenia
z
pliku
zewnętrznego,
Użytkownik
o
profilu
„UNI/Wprowadzający”
(dla
zleceń
składanych
w
ramach
UNII)
lub
UNI2/PZ/Wprowadzający (dla zleceń składanych w ramach UNII2) z formatki „Moje
wnioski” wybiera przycisk
.
2. W polu Typ wniosku wybieramy właściwą pozycję (UNIA, RYBY lub SPPW) i
wskazujemy właściwy plik w polu Plik do importu, a następnie wybieramy akcję Wybierz
(Rys. 31). Dla zleceń składanych w ramach UNII2 w polu „Produkt” automatycznie
podstawi się wartość „Programy unijne 2” a w polu „Typ wniosku” wartość „Wszystkie
programy” (Rys. 32).

Rys. 31

Rys. 32

3. Stan zaczytywania pliku możemy sprawdzić w Rejestrze Importy wniosków. W przypadku
nie zaczytania się wszystkich wniosków np. z powodu dużego obciążenia łączy w zakładce
Akcje na dole ekranu możemy wybrać opcję Uruchom wnioski, co spowoduje doczytanie
pozostałych zleceń dla wybranego pliku (Rys. 33).
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Rys. 33

4. Zaczytane zlecenia zapisują się w statusie Podpis i mogą być podejmowane przez
Użytkowników z prawem podpisu. Jeżeli w zaczytanych zleceniach znalazły się dane
niezgodne z zasadami walidacji to takie zlecenia pojawią się u osoby zaczytującej na
formatce Moje wnioski i po korekcie danych będą mogły być przekazane do podpisu.
5. Pliki zewnętrzne utworzone na zasadach obowiązujących do 31.12.2012 r. również mogą
być zaczytane do Portalu komunikacyjnego BGK Zlecenia. Jeżeli w zleceniach
znajdujących się w takim pliku, jako sektor beneficjenta wybrana została Administracja
państwowa lub jako źródło finansowania wskazana została Rezerwa celowa, to zlecenia
takie zapisane zostaną w Moich wnioskach osoby zaczytującej plik i po uzupełnieniu
brakujących danych będą mogły być przekazane do podpisu.

VIII.

Podpisanie wniosku zlecenia płatności

1. Osoba upoważniona po zalogowaniu na odpowiedni profil Użytkownika podejmuje wniosek
ze statusem „Podpis” do „Moich wniosków”, klikając na przycisk

(Rys. 34).

Rys. 34

34

2. Pojawia się formatka z danymi identyfikacyjnymi wniosku (Rys. 35).
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Rys. 35

3. W przypadku negatywnej weryfikacji danych należy wpisać treść uwagi w polu
„Komentarz” (treść komentarza widoczna jest wyłącznie dla osób procesujących wniosek)
i wybrać przycisk „Wstecz” (Rys. 36).
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Rys. 36

4. W przypadku pozytywnej weryfikacji danych można wpisać tekst w polu „Komentarza” a
następnie wybrać przycisk „Podpis”. Pojawia się okno, w którym należy wybrać przycisk
„Podpisz” (Rys. 37).

Rys. 37

5. W zależności od posiadanych Urządzeń do autoryzacji Użytkownik dokonuje kolejnych
kroków w celu podpisania wniosku.
Jeżeli Użytkownik posiada więcej niż jeden sposób autoryzacji musi dokonać wyboru poprzez
zaznaczenie wybranej opcji :




Token sprzętowy (z podanym numerem seryjnym przypisanego do Użytkownika
urządzenia)
Podpis kartą mikroprocesorową (identyfikacyjna)
Autoryzacja SMS (kod wysyłany na telefon komórkowy Użytkownika w celu
autoryzacji zlecenia),

a następnie kliknąć przycisk Zatwierdź (Rys.38).
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Rys. 38

Autoryzacji tokenem sprzętowym
Wybranie tokena sprzętowego do podpisania wniosku wymaga od Użytkownika uruchomienia
urządzenia przyciskiem OK, podania numeru PIN i zatwierdzenia go przyciskiem OK.
Następnie na urządzeniu pokazuje się komunikat SELECT, należy wcisnąć przycisk SIGN
(oznaczony nr 3) (Rys. 39), wprowadzić wygenerowany kod do tokena znajdujący się w oknie
dialogowym z opisem „Wprowadź kod do tokena” i zatwierdzić przyciskiem OK (Rys. 40).

Rys. 39
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Rys. 40

Wówczas na tokenie wygenerowany zostanie kod, który należy wprowadzić do okna
dialogowego z opisem „Wprowadź kod z tokena” (Rys. 41) .

Rys. 41

Użycie przycisku Anuluj powoduje zamknięcie wyświetlonego okna i pozostanie na ostatnim
wyświetlanym etapie wniosku.
Zatwierdzenie wprowadzonych danych przyciskiem Autoryzuj powoduje podpisanie wniosku.
Pojawi się komunikat o prawidłowym złożeniu podpisu. (Rys. 42).

Rys. 42
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Użycie przycisku
. (Rys. 43) powoduje zamknięcie wniosku. W przypadku
konieczności dalszego procesowania (zgodnie z kartą wzorów podpisów) wniosek trafi do puli
wspólnej wniosków.

Rys. 43

Podpis kartą mikroprocesorową
Dla karty mikroprocesorowej pojawia się okno do wprowadzenia kodu PIN (Rys. 44). Po
zweryfikowaniu numeru rachunku i kwoty, Użytkownik zobligowany jest do zatwierdzenia go
przyciskiem OK.

Rys. 44

Na formatce podsumowanie wniosku, w części dotyczącej podpisu pojawiają się informacje o
danych osoby podpisującej (Rys. 45).
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Użycie przycisku
powoduje zamknięcie wniosku. W przypadku konieczności
dalszego procesowania (zgodnie z kartą wzorów podpisów) wniosek trafi do puli wspólnej
wniosków.

Rys. 45

Autoryzacja SMS
Do autoryzacji wniosku kodem SMS w oknie dialogowym z opisem „Wpisz kod SMS” należy
prawidłowo wprowadzić kod otrzymany na telefon komórkowy (Rys. 46).

Rys. 46

Użycie przycisku Anuluj powoduje zamknięcie wyświetlonego okna i pozostanie na ostatnim
wyświetlanym etapie wniosku.
Zatwierdzenie wprowadzonych danych przyciskiem Autoryzuj powoduje podpisanie wniosku.
Pojawi się komunikat o prawidłowym złożeniu podpisu (Rys. 47).
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Rys. 47

Użycie przycisku
(Rys. 48) powoduje zamknięcie wniosku. W przypadku
konieczności dalszego procesowania (zgodnie z kartą wzorów podpisów) wniosek trafi do puli
wspólnej wniosków.

Rys. 48

6. Niezależnie od wybranej metody autoryzacji wniosek po wykonaniu Podpis 1, przechodzi
do puli „Wniosków” i otrzymuje poziom decyzyjny „Do podpisu 2”. Jeżeli w instytucji
wymagany jest tylko jeden podpis wniosek zostaje przekazany do Banku i widoczny jest w
„ Rejestrze zleceń Złożonych”, co zostało opisane poniżej w punkcie 7.
W przypadku konieczności podpisania wniosku przez drugą osobę (profil Podpisujący 2),
należy podjąć właściwy wniosek z listy wniosków, powinien on posiadać status „Podpis”.
Ścieżka podpisania wniosku każdym urządzeniem autoryzacyjnym jest analogiczna jak przy
pierwszym podpisie.
Na formatce podsumowanie wniosku, w części dotyczącej podpisu pojawiają się informacje o
danych drugiej osoby podpisującej. Aby zakończyć proces podpisywania należy wybrać
przycisk

(Rys. 49).
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Rys. 49

7. Podpisany wniosek z puli głównej przekazany zostaje do Banku i widoczny jest w „Rejestrze
zleceń złożonych” (zakładka „Katalogi UNIA” dla zleceń składanych w ramach UNII - Rys.
50 lub zakładka „Katalog UNIA 2” dla zleceń składanych w ramach UNII2 – Rys. 51) i
otrzymuje status „Przyjęto do realizacji”.

Rys. 50

Rys. 51

8. Po wejściu do katalogu „Rejestr zleceń złożonych” wyświetla się lista wszystkich złożonych
wniosków, na której można odnaleźć podpisany wniosek (Rys. 52). W tym rejestrze po
wybraniu konkretnego zlecenia można również złożyć wniosek o jego anulowanie lub korektę
(tryb postępowania opisano w rozdziale X i XI niniejszej instrukcji).
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Rys. 52

9. W zakładce „Katalogi UNIA” lub „Katalogi UNIA 2” w pozycji „Raporty” znajdziemy
Potwierdzenia złożenia zlecenia, które można w razie potrzeby wydrukować.

IX.

Paczka

1. Paczka może być utworzona przez użytkowników z prawem podpisu. Tworzenie paczki
rozpoczynamy od zaznaczenia checkboxu
w puli wniosków przy wybranych wnioskach
oraz użycie przycisku

(Rys. 53).

Rys. 53

2. Wnioski zostają przeniesione do puli „Moje wnioski”. Aby stworzyć paczkę z zaznaczonych
wniosków należy wybrać

przycisk

(Rys. 54). Używając odpowiednie
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checkboxy możemy zaznaczyć jedno zlecenie, wszystkie zlecenia na stronie lub wszystkie
zlecenia z puli „Moje wnioski”

Rys. 54

3. Pojawia się ekran paczki z wnioskami. Klikając w „Otwórz wniosek” można podejrzeć
wybrane zlecenia. Aby wniosek usunąć z paczki należy wybrać przycisk
(Rys. 55).

Rys. 55

4. Po usunięciu wniosku należy użyć przycisku
, który uaktualni wartości kwot i liczby
wniosków.
5. Podpisanie paczki odbywa się analogicznie jak podpisanie wniosku. Dla karty
mikroprocesorowej okno do wprowadzenia kodu PIN nie zawiera pola NRB oraz kwoty.
Podpisana paczka pojawia się w puli wniosków instytucji ze statusem „Koniec”.
W przypadku usunięcia wniosku z paczki pozostaje on w puli „Moje wnioski” u osoby
podpisującej i wymaga indywidualnego przeprocesowania.
6. Użycie przycisku
spowoduje rozpakowanie paczki. Paczka pojawia się w puli
wniosków instytucji ze statusem „Koniec”. Zlecenia znajdą się w puli „Moje wnioski”
Wprowadzającego w statusie Oświadczenie i wymagają indywidualnego przeprocesowania.
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X.

Anulowanie zlecenia płatności

1. Anulowania zlecenia płatności o statusie „przyjęto do realizacji” oraz „w trakcie realizacji”
można dokonać z poziomu Katalogi UNIA (dla zleceń złożonych w ramach UNII) lub Katalogi
UNIA 2 (dla zleceń złożonych w ramach UNII2) – Rejestr zleceń złożonych. Zlecenie może
zostać anulowane najpóźniej w dniu bezpośrednio poprzedzającym termin płatności.
2. Na wyświetlonej liście zleceń złożonych należy zaznaczyć zlecenie do anulowania (bez
wybierania - poprzez ustawienie myszy na zleceniu - wybrany wiersz oznaczony zostanie
kolorem). Następnie należy wybrać przycisk
wniosku (Rys. 65).

, aby dokonać anulowania

Rys. 56

3.

Z rozwijalnej listy należy wybrać scenariusz „Anulowanie zlecenia płatności” (Rys. 57), a

następnie użyć przycisku
zleceń płatności!

(Rys. 58). Uwaga: z poziomu Rejestru nie składamy

Rys. 57

Rys. 58
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4.

Pojawia się formatka z danymi zlecenia, a na dole pasek, z którego w przypadku

anulowania wniosku należy wybrać przycisk

(Rys. 59).
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Rys. 59
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W wyniku anulowania zlecenia pojawia się ekran z danymi zlecenia oraz informacją o
przekazaniu anulowania zlecenia do podpisu (Rys. 60). Użycie przycisku
zamknięcie wniosku.

powoduje

Rys. 60

5. Wniosek pokazuje się w puli wniosków ze statusem „Podpis anulowania zlecenia”. Ścieżka
podpisu jest analogiczna jak podpisanie wniosku zlecenia płatności. Popisany wniosek
Anulowanie zlecenia z puli głównej przekazany zostaje do „Katalogi UNIA– Rejestr zleceń
złożonych” lub „Katalogi UNIA 2 – Rejestr zleceń złożonych” a zlecenie uzyskuje status
„Anulowano”.

XI.

Korekta zlecenia płatności

1. Korekty zlecenia płatności można dokonać z poziomu „Katalogi UNIA – Rejestr zleceń
złożonych” lub „Katalogi UNIA 2 – Rejestr zleceń złożonych”.
UWAGA: Korekta złożonego zlecenia płatności może być dokonana w pełnym zakresie od
dnia jego złożenia do końca okresu składania zleceń (zlecenie o statusie „Przyjęto do
realizacji”). Od dnia następującego po zakończeniu okresu składania zleceń do dnia płatności
zlecenia (zlecenia o statusie „W trakcie realizacji”) z przyczyn systemowych zlecenia nie mogą
być korygowane. Zlecenie może być wtedy jedynie anulowane (z wyłączeniem dnia płatności).
Po zapłaceniu zlecenia (zlecenie o statusie „Zrealizowano”) można również dokonać jeszcze
jego korekty jednak z wyłączeniem kwoty płatności, tytułu płatności, nazwy i wszystkich
danych odbiorcy płatności oraz jego numeru rachunku bankowego, nazwy i wszystkich danych
beneficjenta. Zapłacone w danym roku zlecenia będzie można korygować do daty określonej
przez Ministerstwo Finansów i prezentowanej na stronie internetowej BGK.
2. Na wyświetlonej liście zleceń złożonych należy zaznaczyć zlecenie do korekty (bez
wybierania - poprzez ustawienie myszy na zleceniu– wybrany wiersz oznaczy się kolorem).
Następnie należy wybrać przycisk

, aby dokonać korekty wniosku (Rys. 61).
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Rys. 61

3.

Z rozwijalnej listy w polu „Scenariusz” należy wybrać „Korekta zlecenia płatności” (Rys.

62), a następnie użyć przycisku
składamy zleceń płatności!

(Rys. 63). Uwaga: z poziomu Rejestru nie

Rys. 62

Rys. 63

4. Pojawiają się wszystkie strony formatki z danymi zlecenia umożliwiające dokonanie
korekty. Aby przejść do kolejnej strony należy użyć akcji „Dalej”. W polu „Komentarz”
możliwe jest wpisanie stosownej informacji dotyczącej korekty. Przy korekcie zlecenia
możliwe jest przygotowanie potwierdzenia dokonania korekty za pomocą przycisku

.
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W przypadku wykonania korekty wniosku, na ostatniej stronie (na dole - na pasku) należy
wybrać przycisk

.

W wyniku korekty zlecenia pojawia się ekran z danymi zlecenia oraz komunikatem o
przekazaniu korekty zlecenia do podpisu (Rys. 64). Użycie przycisku
zamknięcie wniosku.

powoduje

Rys. 64

5. Wniosek pokazuje się w puli wniosków ze statusem „Podpis” i symbolem scenariusza
„Korekta zlecenia”. Ścieżka podpisu jest analogiczna jak podpisanie wniosku zlecenia
płatności.
6. Skorygowane zlecenie z puli głównej przekazane zostaje do „Katalogi UNIA – Rejestr
zleceń złożonych” lub „Katalogi UNIA 2 – Rejestr zleceń złożonych”.
7. Korekta złożonego zlecenia w statusie „Przyjęto do realizacji” nie posiada historii
dokonanych zmian.
W potwierdzeniu złożenia zlecenia (Katalogi UNIA – Raporty – Potwierdzenie złożenia
zlecenia lub Katalogi UNIA 2 – Raporty – Potwierdzenie złożenia zlecenia) widoczne są dwie
pozycje: „Zlecenie nr ……/…..” dla pierwotnie złożonego zlecenia oraz „Korekta zlecenia
………/….” dla zlecenia po korekcie.
8. W przypadku korekty zlecenia zrealizowanego (status „Zrealizowano”), oprócz zmian
widocznych w potwierdzeniu złożenia zlecenia, w rejestrze zleceń złożonych przy danym
zleceniu widoczna będzie historia dokonywanych zmian.

UWAGA: W przypadku dokonania korekty zlecenia o statusie „Zrealizowano”, do którego
przypisany był zwrot, na wniosku o korektę zlecenia pojawi się informacja o tym fakcie oraz
komunikat, że korekta zlecenia spowoduje automatyczną korektę zwrotu (Rys. 65). W zwrocie
skorygowane zostaną informacje wspólne (np. klasyfikacja budżetowa), które podstawiane są
automatycznie ze zlecenia przypisanego do zwrotu.
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Rys. 65

XII.

Korekta zwrotów

Korekta zwrotu – dodanie nowej pozycji do zwrotu.
1. Korekty zwrotu należy dokonać z poziomu „Katalogi UNIA – Zwroty wyjaśnione” lub
„Katalogi UNIA 2 – Zwroty wyjaśnione”.
2. Z wyświetlonej listy zwrotów należy zaznaczyć zwrot do korekty (bez wybierania poprzez ustawienie myszy na zleceniu – wybrany wiersz oznaczy się kolorem) lub wyszukać
poprzez wprowadzenie wybranego parametru wyszukiwania, np. po kwocie. Następnie należy
wybrać przycisk

, aby dokonać korekty zwrotu (Rys. 66).
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Rys. 66

3.

Pojawi się ekran dla złożenia wniosku - należy użyć przycisku

(Rys. 67).

Rys. 67

4. Pojawi się formatka „Korekta zwrotu”. W polu „Komentarz do korekty” należy uzupełnić
informację na temat dokonywanych zmian w zwrocie (Rys. 68). Następnie użyć przycisku
.
UWAGA: Pole „Komentarz do korekty” wypełniane jest w celu powiadomienia
podpisujących korektę o jej przyczynie. Pole to nie jest przeznaczone do prowadzenia
korespondencji z Bankiem.
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Rys. 68

5. Pojawi się rozbudowana formatka „Korekta zwrotu”, gdzie możliwe jest dokonanie
korekty. W przypadku, gdy korekta polega na dodaniu do zwrotu kolejnego zlecenia należy
użyć przycisku

(Rys. 69).
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Rys. 69

6. Pojawi się ekran umożliwiający dodanie do korekty nowego zlecenia. W przypadku
konieczności dodania zlecenia należy z listy (Rys. 70) wybrać opcję „Tak”, w przypadku, gdy
część kwoty zwrotu ma zostać nieprzypisana do żadnego zlecenia należy wybrać „Nie”.
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Rys. 70

a.

W przypadku dodania zlecenia należy uzupełnić pole „Numer” zgodnie z dodawanym

zleceniem. Po wpisaniu numeru zlecenia należy użyć akcji

(Rys. 71).

Rys. 71

Na formatce pojawi się wyszukiwane zlecenie. Należy zaznaczyć checkbox

i użyć akcji

(Rys. 72).

Rys. 72

Pojawi się formatka, w której należy odpowiednio rozpisać kwotę zwrotu z możliwością
uzupełnienia pola komentarz (Rys. 73).
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Rys. 73

b. W przypadku, gdy część kwoty zwrotu ma zostać nieprzypisana do żadnego zlecenia, po
wybraniu poprzednio opcji „Nie” pojawi się formatka (Rys. 74) do uzupełnienia ewentualnych
danych dotyczących zwrotu. Po uzupełnieniu danych należy użyć akcji

.

Rys. 74

Pojawi się formatka, w której należy odpowiednio rozpisać kwotę zwrotu z możliwością
uzupełnienia pola komentarz (Rys. 75).
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Rys. 75

UWAGA:
Jeśli rozpisana zostanie inna kwota niż kwota zwrotu pojawi się komunikat o niezgodności
(Rys. 76).

Rys. 76

7. W przypadku poprawnie wprowadzonych zmian należy przekazać korektę zwrotu do
podpisu. Wniosek pokazuje się w puli wniosków ze statusem „Podpis”. Ścieżka podpisu jest
analogiczna jak podpisanie wniosku zlecenia płatności.
Po podpisaniu wniosek otrzymuje status „Koniec”.
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Korekta zwrotu – usunięcie pozycji ze zleceniem lub bez zlecenia i zastąpienie nową
pozycją.
8. Wyszukiwanie zwrotu do korekty zgodnie z pkt 1-4.
9. W celu usunięcia wybranej pozycji należy w wybranym do usunięcia zleceniu wybrać z listy
rozwijanej Usuń* - opcję „Tak”. Wybrane do usunięcia zlecenie (pozycja zwrotu) będzie
widoczne na wniosku korekty z wybranym znacznikiem – Tak. (Rys. 77)

Rys. 77

Usuniecie wybranego zlecenia będzie widoczne w rejestrach po podpisaniu wniosku korekty.
10. Dodania nowej pozycji w korekcie oraz prawidłowe rozpisanie kwoty zwrotu dokonać
należy zgodnie z pkt 5 i 6.
11. W przypadku poprawnie wprowadzonych zmian należy przekazać korektę zwrotu do
podpisu. Ścieżka podpisu jest analogiczna jak podpisanie wniosku zlecenia płatności.
Po podpisaniu wniosek o korektę zwrotu otrzymuje status „Koniec”.

UWAGA:
We wniosku korekty zwrotu Instytucja nie ma możliwości skorygowania wniosku poprzez
usunięcie wszystkich pozycji ze zwrotu i zastąpienia ich pozycją bez zlecenia.
W takim przypadku pojawi się komunikat o niezgodności (Rys. 78).
W przypadku konieczności wykonania korekty zwrotu, w której pozostaje lub jest
wyłącznie pozycja bez zlecenia (w szczególności: błędny zwrot, nadpłata) Instytucja
zwraca się z pisemnym wnioskiem do Banku o wykonanie w/w korekty (pismo w sprawie
korekty musi być podpisane przez osoby upoważnione zgodnie z „Kartą wzorów
podpisów”).
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Rys. 78

Korekta zwrotu - usunięcie zlecenia ze zwrotu zbiorczego (zwrot zbiorczy dotyczy „n”
zleceń)

12. Wyszukanie zwrotu do korekty jak w punkcie 1-4.
13. Z pola „Zlecenia” należy usunąć wybrane pozycje postępując zgodnie z pkt.9.
14. Po usunięciu pozycji wymagane jest prawidłowe rozpisanie kwoty zwrotu
UWAGA:
Jeśli rozpisana zostanie inna kwota niż kwota zwrotu pojawi się komunikat o
niezgodności
15. W przypadku poprawnie wprowadzonych zmian należy przekazać korektę zwrotu do
podpisu. Ścieżka podpisu jest analogiczna jak podpisanie wniosku zlecenia płatności. Po
podpisaniu wniosek o korektę zwrotu otrzymuje status „Koniec”.

Korekta zwrotu - dodanie zlecenia do zwrotu zbiorczego (zwrot zbiorczy dotyczy „n”
zleceń)
14. Wyszukanie zwrotu do korekty jak w punkcie 1-4.
17. Dodanie nowej pozycji odbywa się analogicznie jak w pkt. 6. z możliwością
uzupełnienia pola komentarz.
18. W przypadku poprawnie wprowadzonych zmian należy przekazać korektę zwrotu do
podpisu. Ścieżka podpisu jest analogiczna jak podpisanie wniosku zlecenia płatności.
Po podpisaniu wniosek o korektę zwrotu otrzymuje status „Koniec”.
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Korekta zwrotu – rozbicie kwoty zwrotu
19. W celu dokonania korekty zwrotu należy postępować zgodnie z pkt 1-4
20. Po pojawieniu się formatki „Korekta zwrotu” należy dokonać stosownej korekty kwoty
zwrotu w oknach należność główna, odsetki lub inne.
21. W przypadku poprawnie wprowadzonych zmian należy przekazać korektę zwrotu do
podpisu. Ścieżka podpisu jest analogiczna jak podpisanie wniosku zlecenia płatności.
Po podpisaniu wniosek o korektę zwrotu otrzymuje status „Koniec”.

UWAGA
W przypadku wpisania kwoty zwrotu wyższej niż kwota zlecenia płatności pojawi się
komunikat o niezgodności. W razie konieczności wpisania kwoty zwrotu wyższej niż
kwota zlecenia należy w polu „Odpowiedź” wybrać opcję „Tak” (Rys. 79).

Rys. 79

UWAGA 1: W związku z tym, że do zwrotów z przypisanymi zleceniami informacje
wspólne (np. klasyfikacja budżetowa) podstawiane są automatycznie przez system,
dokonanie korekty zwrotu w zakresie tych danych możliwe jest poprzez korektę zlecenia
przypisanego do zwrotu.
UWAGA 2: Niedopuszczalne jest wykonywanie korekt zwrotów polegające na
tworzeniu dodatkowych pozycji dla zwrotów i wpisywanie do nich kwoty zwrotu 0,00 zł
(zero zł).
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XIII.

Raporty

1. W Portalu komunikacyjnym BGK Zlecenia występują następujące rodzaje raportów:
a. Wygenerowane raporty (zgodne z „Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21
grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych
płatności (z późn.zm.)”) udostępniane są we właściwych katalogach w zakładce
Katalogi UNIA lub Katalogi UNIA 2 odpowiednio dla Instytucji, Dysponentów i
Ministra właściwego ds. finansów publicznych, zwanego dalej Ministrem. Dane
zawarte w tych raportach prezentowane są według stanu na koniec dnia
poprzedniego.
b. Wygenerowane raporty zawierające informacje o zrealizowanych nadpłatach (w
terminach i zgodnie z wzorami ustalonymi przez Ministerstwo Finansów)
udostępniane są we właściwych katalogach w zakładce Katalogi UNIA lub Katalogi
UNIA 2 odpowiednio dla Instytucji, Dysponentów i Ministra. Dane w tych
raportach prezentowane wg stanu na koniec dnia poprzedniego (zawierają zlecenia
nadpłat zrealizowane w dniu poprzedzającym wygenerowanie raportu) oraz wg
stanu na koniec miesiąca (zawierają zlecenia nadpłat zrealizowane w danym
miesiącu i ewentualnie zwrócone do dnia poprzedzającego dzień generowania
raportu). Raporty miesięczne generują się automatycznie do piątego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nadpłaty zostały zrealizowane.
c. Dokonywanie zrzutów danych do Excela jest możliwe w każdym rejestrze, jednak
do tworzenia raportów najlepiej służą rejestry szczegółowe, posiadające
najpełniejszy zakres danych dodatkowo odpowiednio sformatowanych.
Przykładowo w rejestrze szczegółowym zleceń (dla zleceń wystawionych do końca
roku 2012, w ramach PF 2007-2013), jeżeli w zleceniu była więcej niż jedna
klasyfikacja budżetowa to tyle samo razy to zlecenie wystąpi w rejestrze ile było
przypisanych klasyfikacji budżetowych, a przy sumowaniu kwot zleceń należy
pamiętać o zsumowaniu właściwej kolumny z kwotami przypisanymi do
poszczególnych klasyfikacji, a nie kolumny zawierającej kwotę całego zlecenia.
Dane zawarte w raportach powstałych, jako zrzut z rejestru są według stanu na
moment tworzenia raportu.
d. Raporty generowane na żądanie przez Instytucję (zgodne ze wzorem z
rozporządzenia Ministra). Dane zawarte w tych raportach są według stanu na koniec
dnia poprzedniego.
2. Aby uzyskać wygenerowane raporty należy wybrać zakładkę Katalogi UNIA dla wniosków
realizowanych w ramach UNII lub Katalogi UNIA 2 dla wniosków realizowanych w
ramach UNII 2 (Rys. 80).
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Rys. 80

3. Pojawią się kolejne zakładki do wyboru – należy wybrać Raporty. Tu umiejscowione są
kolejne łącza do raportów jak również Szczegółowy rejestr zleceń (Rys. 81).
Uwaga! Łącza do raportów mogą się różnić w zależności od podmiotu i uprawnień.
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Rys. 81

4. Poziom dalej w zakładce „Dokumenty związane ze zwrotami” umiejscowiony jest
Szczegółowy rejestr zwrotów oraz Zbiorczy rejestr zwrotów (Rys. 82).
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Rys. 82

Szczegółowy rejestr zwrotów zawiera informację o zwrotach wyjaśnionych oraz o
każdej nadpłacie zrealizowanej do takiego zwrotu. Wykonanie kliku nadpłat do jednego
zwrotu powoduje w szczegółowym rejestrze powielenie się pozycji zwrotów.
Powoduje to, że ogólna suma zwrotów jest niezgodna ze stanem faktycznym. W ww.
rejestrze dodatkowo umieszczone są niżej wymienione kolumny dotyczące nadpłat
(Rys. 83):
 Data realizacji nadpłaty;
 Status nadpłaty;
 Powód odrzucenia;
 Kwota nadpłaty;
 Nr dyspozycji MF;
 Data zwrotu nadpłaty;
 Powód zwrotu nadpłaty.
Zbiorczy rejestr zwrotów nie zawiera danych o przyporządkowaniu konkretnej
nadpłaty do konkretnej kwoty zwrotu, a jedynie informację czy nadpłata miała miejsce.
Wskazuje na to kolumna „Nadpłata”, gdzie widnieć będzie wartość „Tak” lub „Nie”
(Rys.84).
Właściwym źródłem danych o zwrotach jest „Zbiorczy rejestr zwrotów”,
ponieważ suma zwrotów w tym rejestrze jest zgodna ze stanem faktycznym.
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Rys. 83

Rys. 84

Rejestr Nadpłata (Rys. 85) zawiera informacje o zleceniach nadpłat. W rejestrze tym
znajdują się informacje o zleceniach nadpłat zrealizowanych, zwróconych w przypadku
ich realizacji na zamknięty lub błędny rachunek odbiorcy w innym niż BGK, banku
(wraz z podaniem powodu i daty zwrotu zlecenia nadpłaty) oraz odrzuconych z płatności (z
podanym powodem i datą odrzucenia zlecenia nadpłaty).
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Rys. 85

5. We wszystkich rejestrach na dole ekranu w pasku zadań pojawiają się przyciski, służące do
zrzutu danych:
Przycisk

lub

.

rozwija menu z różnymi opcjami zrzutu danych (Rys. 86).

Rys. 86

a. Opcja
umożliwia zrzut danych sformatowanych w największym
stopniu.
Po kliknięciu przycisku „Otwórz” (Rys. 87) pojawi się strona z wygenerowanym
raportem.
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Rys. 87

b. W przypadku, gdy zrzut z rejestru będzie zawierał powyżej 10 tys. pozycji należy
wybrać akcję
. Rozpoczęcie generowania raportu
potwierdzone zostanie odpowiednim komunikatem (Rys. 88)

Rys. 88

Status generowanego pliku możemy sprawdzić w rejestrze
plik po wygenerowaniu dostępny jest w rejestrze

,a
(Rys. 89).

Rys. 89
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Uwaga! Możliwość wykonania bardzo dużych zrzutów zależna jest od posiadanej
wersji oprogramowania oraz mocy obliczeniowej sprzętu.

6. Potwierdzenia złożenia zlecenia możemy uzyskać:
a. po wyborze tej opcji w menu Katalogi UNIA/Raporty (Rys. 90) lub Katalogi UNIA
2/Raporty - pojawi się ekran, na którym możemy wybrać, podejrzeć i ewentualnie
wydrukować potwierdzenia złożonych zleceń (Rys. 91). Znajdujące się tutaj
potwierdzenia zapisane są według stanu na moment zapisania zlecenia w rejestrze po
złożeniu podpisów.

Rys. 90

Rys. 91

b. Potwierdzenia złożenia zlecenia zawierające aktualny jego status można uzyskać w
Rejestrze zleceń złożonych poprzez zaznaczenie odpowiedniego zlecenia, a następnie
wybranie opcji

w menu wywoływanym przyciskiem
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7. Generowanie raportu przez Instytucje polega na złożeniu wniosku poprzez wybranie
przycisku
na formatce „Moje wnioski” i wybranie w polu Scenariusz opcji
„Raporty” (Rys. 92).

Rys. 92

8. Po wciśnięciu przycisku
pojawi się ekran (Rys. 93), na którym można dokonać
wyboru raportu który chcemy wygenerować, okresu jakiego dany raport ma dotyczyć oraz
dysponenta części budżetowej.

Rys. 93

9. Do wygenerowania możliwe są następujące wersje raportu:
a) Informacja o zleceniach płatności przekazanych do banku – raport zawiera
wszystkie zlecenia przekazane do BGK w danym okresie (zapłacone i niezapłacone)
bez anulowanych i odrzuconych
b) Informacja o zleceniach płatności zapłaconych – raport zawiera zlecenia, które
zostały złożone do BGK w danym okresie i są już zapłacone
c) Informacja o zleceniach płatności niezapłaconych – raport zawiera zlecenia, które
wpłynęły w danym okresie do BGK i nie zostały jeszcze zapłacone (razem z
odrzuconymi i anulowanymi)
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d) Wszystkie wersje raportu mogą być generowane dla wybranego okresu poprzez
wybranie jego daty początkowej i końcowej. Pamiętać należy, że wybrane daty
określają okres wpływu zlecenia do Banku.
e) Dokonać również można wyboru dysponenta części budżetowej, którego raport ma
dotyczyć.
10. Po zatwierdzeniu parametrów generowania raportów wniosek znajdzie się na liście
„Wnioski” w statusie „Trwa generowanie raportów”. Raporty będą dostępne do pobrania
po zmienieniu się statusu na „Raporty wygenerowane” (Rys. 94).

Rys. 94

11. Po otworzeniu wniosku o statusie „Raporty wygenerowane” w sekcji Wygenerowane
raporty znajdziemy łącza do tych raportów (Rys. 95).

Rys. 95
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Użyte w raporcie w kolumnie „Zlecenie płatności/Status” symbole oznaczają odpowiednio:

Z - Zrealizowano
A - Anulowano
O - Odrzucono
PR - Przyjęto do realizacji
W - W trakcie wyjaśniania
R - W trakcie realizacji
X - Wykonywanie przelewu
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