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Zasady informatyczne i techniczne dostępu do Portalu interneto-

wego Systemu Informacji Sprawozdawczej 

Niniejszy dokument zawiera wymagania i zasady, o których mowa w § 3 ust. 4  

i § 4 ust. 3 Regulaminu uwierzytelniania użytkowników spoza Narodowego Banku Pol-

skiego w systemach informatycznych w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

Tożsamością, wprowadzonego Uchwałą nr 20/2018 Zarządu Narodowego Banku Polskiego 

z dnia 25 maja 2018 r. 

§ 1. Informacje ogólne 

1. Portal internetowy Systemu Informacji Sprawozdawczej, zwany dalej Portalem, służy zbieraniu ob-

owiązkowej sprawozdawczości przekazywanej do NBP oraz udostępnianiu informacji o standar-

dach technicznych ww. sprawozdawczości.  

2. Z Portalu mogą korzystać Instytucje, które podpisały umowę z NBP lub które z mocy obowiązują-

cego prawa są zobowiązane do korzystania z, co najmniej jednego, systemu informatycznego NBP 

obsługiwanego przez Portal.  

3. Uzyskanie dostępu do Portalu następuje poprzez stronę http://sis.nbp.pl.  

4. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne. 

 

§ 2. Funkcjonalność Portalu 

Portal umożliwia: 

1. Udostępnianie taksonomii dla sprawozdań opartych o format XBRL.  

2. Testowe przesyłanie sprawozdań, w celu sprawdzenia ich poprawności, dla sprawozdań opartych 

o format XBRL. 

3. Przesyłanie przez uprawnione Instytucje obowiązkowych sprawozdań dla systemów obsługiwa-

nych przez Portal. 

4. Przekazanie, Instytucjom/Użytkownikom przesyłającym sprawozdania, komunikatów dotyczą-

cych wyników kontroli poprawności przesłanych sprawozdań. 

5. Udostępnianie w serwisie informacyjnym Portalu publikacji elektronicznych przeznaczonych 

dla wskazanych Instytucji.  

6. Udostępnianie uprawnionym Instytucjom danych. 

  

http://sis.nbp.pl/
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§ 3. Warunki korzystania z Portalu 

1. Zakres uprawnień Instytucji w Portalu określają Gestorzy systemów informatycznych NBP obsłu-

giwanych przez Portal, poprzez nadanie odpowiednich uprawnień w systemie ZSZT1.  

2. W wypadku, gdy Instytucja nie wystąpi o Administratora Uprawnień Instytucji (AUI), NBP za-

strzega sobie możliwość ograniczenia liczby Użytkowników. 

3. Warunkiem dostępu do Portalu jest posiadanie ważnego, wydanego przez NBP, certyfikatu Insty-

tucji oraz akceptacja dokumentu „Zasady informatyczne i techniczne dostępu do Portalu interneto-

wego Systemu Informacji Sprawozdawczej”. 

4. Klienci korzystają z Portalu zgodnie z dokumentem „Portal internetowy Systemu Informacji Spra-

wozdawczej Instrukcja użytkownika”, opisującym funkcjonalność Portalu. Dokument jest dostępny 

w serwisie informacyjnym Portalu. 

 

§ 4. Procedura udostępnienia Portalu 

1. Rejestracja Instytucji odbywa się w systemie ZSZT na podstawie wniosku określonego w Regula-

minie2 (załącznik nr 1 do Regulaminu). W wyniku rejestracji zakładane jest konto Instytucji i na-

dawane są uprawnienia do docelowego systemu informatycznego NBP oraz zgodnie z wnio-

skiem (jeśli Instytucja wystąpiła o certyfikat) wydawany jest przez NBP certyfikat dla Instytucji.  

2. Rejestracja i nadanie uprawnień dla Użytkownika odbywa się na dwa sposoby: 

1) na podstawie wniosku określonego w Regulaminie (załącznik nr 2 lub 3 do Regulaminu) 

poprzez rejestrację Użytkownika w systemie ZSZT i nadanie uprawnień przez NBP;  

2) na podstawie elektronicznego wniosku wystawionego przez Administratora Upraw-

nień Instytucji (AUI), zaakceptowanego przez NBP oraz nadanie przez Administratora 

Uprawnień Instytucji (AUI) uprawnień w systemie ZSZT. 

3. W wyniku rejestracji Użytkownik otrzymuje indywidualny login i hasło dostępu.  

4. W szczególnych przypadkach, określonych przez NBP, w tym dla celów pobierania danych tech-

niką „webservice”, użytkownik musi posiadać certyfikat imienny, wystawiony zgodnie z proce-

durą określoną w ust. 2 

5. Wypełnione formularze wniosków, opatrzone pieczęcią firmową Instytucji, pieczęciami i podpi-

sami osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Instytucji przesyłane są do 

NBP, z dopiskiem wniosek do systemu. 

6. Certyfikat, którego termin ważności dobiega końca można odnowić za pomocą systemu zdalnej 

obsługi certyfikatów umieszczonego na stronie www.docert.nbp.pl. 

 

 
1 system ZSZT – Zintegrowany System Zarządzania Tożsamością, system informatyczny NBP. 
2 Regulamin - Regulamin uwierzytelniania użytkowników spoza Narodowego Banku Polskiego w systemach infor-

matycznych w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Tożsamością. 

http://www.docert.nbp.pl/

