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1. Wstęp 

Aplikacja eDeklaracje została stworzona na potrzeby regulacji, zgodnie z którymi deklaracja o 

wysokości należnej wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru jest składana w postaci dokumentu 

elektronicznego przez system teleinformatyczny udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony 

internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. 

Niniejszy dokument przedstawia instrukcję użytkowania aplikacji eDeklaracje przez użytkownika 

zewnętrznego – Rejestratora.  

Aby złożyć Deklarację za pomocą aplikacji eDeklaracje, należy być zarejestrowanym użytkownikiem. 

Cały proces, od rejestracji po złożenie Deklaracji, został opisany w niniejszej Instrukcji. 

Instrukcja udzieli odpowiedzi na 5 podstawowych pytań dotyczących korzystania z aplikacji 

eDeklaracje: 

1) Jak się zarejestrować? 

2) Jak zaktualizować dane? 

3) Jak poruszać się po pulpicie Rejestratora? 

4) Jak złożyć Deklarację? 

5) Jak złożyć Korektę deklaracji? 

6) Jak zmienić lub odzyskać hasło? 

2. Jak się zarejestrować? 

Po uruchomieniu przeglądarki internetowej i wpisaniu poprawnego adresu 

https://deklaracje.knf.gov.pl użytkownik uzyska dostęp do Formularza rejestracyjnego aplikacji 

eDeklaracje. 

 

Przed przystąpieniem do rejestracji należy przygotować komplet danych, w tym numery 

mikrorachunków podmiotów, dla których będzie wypełniany Formularz rejestracyjny.  

Aplikacja eDeklaracje umożliwia założenie konta dla użytkownika reprezentującego jeden podmiot lub 

wiele podmiotów. Wskazanie wielu podmiotów w Formularzu rejestracyjnym skutkuje tym, że 

użytkownik zostaje zarejestrowany jako reprezentant wszystkich wskazanych przez siebie podmiotów. 

Jeżeli użytkownik podczas rejestracji wskaże jeden podmiot, a następnie prześle formularz, dodanie 

kolejnych podmiotów będzie możliwe dopiero poprzez aktualizację Formularza rejestracyjnego, 

dostępną po uzyskaniu dostępu do aplikacji eDeklaracje. UKNF dopuszcza, aby jeden użytkownik 

reprezentował wiele podmiotów oraz aby wielu użytkowników reprezentowało jeden podmiot. 

https://deklaracje.knf.gov.pl/
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Szczegółowe wytyczne w tym zakresie zostały opisane w „Regulaminie korzystania z systemu 

eDeklaracje” dostępnym pod adresem: https://deklaracje.knf.gov.pl/eDeklaracje/ 

Aby przejść do rejestracji, należy kliknąć na ekranie głównym przycisk UTWÓRZ. Wyświetli się okno 

formularza rejestracyjnego. 

 

Po wypełnieniu pól danych osobowych należy wybrać Podmiot lub Podmioty, dla których będą 

składane Deklaracje na pokrycie kosztów nadzoru. Podmiot można wskazać klikając przycisk WYBIERZ – 

wówczas pokaże się lista Podmiotów do wyboru. Podmioty można filtrować po nazwie, numerze NIP 

oraz adresie.  

Wskazanie konkretnego Podmiotu następuje poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na jego 

nazwę, tak by pokazało się podświetlenie. Następnie, aby zatwierdzić wybór należy kliknąć przycisk 

WYBIERZ na dole listy. Aby zrezygnować z wyboru Podmiotu, należy wybrać przycisk WYJDŹ. 

Wybór Podmiotu użytkownik może też zatwierdzić klikając na wybranym Podmiocie prawym 

przyciskiem myszy, wówczas pokaże się lista z opcjami: WYBIERZ i WYJDŹ. Wybór opcji zależy od 

czynności, którą użytkownik chce wykonać. 

Aby wybrać więcej niż jeden Podmiot, należy przytrzymać klawisz CTRL i następnie klikając lewym 

przyciskiem myszy wybrać Podmioty, dla których będą składane Deklaracje. Aby odznaczyć pomyłkowo 

wybrany Podmiot, należy przytrzymać klawisz CTRL i lewym przyciskiem myszy kliknąć na Podmiot, 

który chcemy usunąć z zaznaczenia. Następnie należy kliknąć przycisk WYBIERZ na dole listy, aby 

zatwierdzić wybór Podmiotów. Aby zrezygnować z wyboru Podmiotów, należy wybrać przycisk WYJDŹ. 
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Po wybraniu Podmiotu należy wpisać 5 ostatnich cyfr numeru mikrorachunku tzw. mikro kod dla 

danego Podmiotu, a następnie kliknąć ZATWIERDŹ KOD. 

 

Jeśli wybrano więcej niż jeden Podmiot, należy każdy mikro kod dla danego Podmiotu wprowadzić 

osobno zgodnie z wyświetlającym się poleceniem. 

Jeżeli podany mikro kod jest błędny, aplikacja wyświetli komunikat. 

 

Po wprowadzeniu wszystkich poprawnych mikro kodów aplikacja pokaże stosowny komunikat oraz 

uaktywni się przycisk ZAREJESTRUJ SIĘ. 
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Przed zakończeniem rejestracji należy zaznaczyć okienko *Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem 

systemu eDeklaracje. 

Po upewnieniu się, że wszystkie wprowadzone dane są poprawne należy kliknąć przycisk ZAREJESTRUJ 

SIĘ. W przypadku błędnie wypełnionego formularza pojawi się komunikat informujący, które dane 

należy poprawić. 

Jeśli wszystkie wprowadzone dane w Formularzu są poprawne, zostaje on zarejestrowany w Systemie 

eDeklaracje. Następnie, na podany w Formularzu adres e-mail zostanie przesłana instrukcja opisująca 

dalsze kroki oraz Wniosek o przydzielenie konta w systemie eDeklaracje. Liczba załączonych wniosków 

powinna być zgodna z liczbą wybranych w formularzu rejestracyjnym Podmiotów. Wniosek zawiera 

indywidualny login użytkownika systemu.  

Aby zakończyć proces rejestracji, należy podpisać otrzymany Wniosek lub komplet Wniosków. 

Wniosek/Wnioski mogą zostać podpisane jedynie przez osoby upoważnione do reprezentowania 

podmiotu. Komplet Wniosków należy bezzwłocznie przesłać do UKNF: 

1) elektronicznie za pomocą profilu zaufanego ePUAP – wnioski powinny być podpisane profilem 

zaufanym ePUAP osoby upoważniającej wnioskodawcę do składania deklaracji w imieniu Podmiotu 

lub 

2) pocztą tradycyjną na adres: 

 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

 Plac Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa, skr. poczt. Nr 419 

Po przesłaniu Wniosku i zweryfikowaniu poprawności danych przez UKNF, zostaje założone konto dla 

danego użytkownika w systemie eDeklaracje. Na podany w Formularzu rejestracyjnym adres e-mail 

zostaje wysłane hasło do logowania. Posłuży ono do pierwszego logowania w aplikacji eDeklaracje. 

Hasło należy zmienić niezwłocznie. Po zalogowaniu się do aplikacji system wyświetli okno zmiany 

hasła. Nowe hasło musi zawierać minimum 8 znaków, w tym co najmniej jedną duża literę, jedną małą 
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literę, jeden znak specjalny oraz jedną cyfrę. Procedurę zmiany hasła opisano w Rozdziale 8 niniejszej 

Instrukcji. 

Dane dostępowe do aplikacji eDeklaracje należy odpowiednio zabezpieczyć przed nieautoryzowanym 

użyciem i nie udostępniać ich osobom trzecim. 

Od tego momentu, nowy użytkownik systemu – Rejestrator – posiada pełne uprawnienia do 

korzystania z aplikacji eDeklaracje i jako osoba zatwierdzona przez Urząd może składać Deklaracje i 

Korekty w imieniu Podmiotów, które zostały wskazane w Formularzu rejestracyjnym. 

3. Jak zaktualizować dane? 

Dane przesłane w Formularzu rejestracyjnym można zaktualizować po zalogowaniu się do aplikacji 

eDeklaracje i wybraniu zakładki Formularz Rejestracyjny. Edycji podlega numer telefonu Rejestratora 

oraz Podmioty, które dany Rejestrator reprezentuje.  

Aby dodać nowy Podmiot należy postępować zgodnie z krokami opisanymi w Rozdziale 2. Natomiast, 

aby usunąć wybrany Podmiot, należy najpierw na niego kliknąć, wówczas pojawi się podświetlenie, a 

następnie wybrać przycisk USUŃ, który uaktywni się dopiero po wyborze Podmiotu. 

 

4. Jak poruszać się po pulpicie Rejestratora? 
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Pulpit Rejestratora składa się z następujących elementów: 

1) Pulpit użytkownika – w tym miejscu wyświetlane będą wszystkie komunikaty skierowane przez 

Urząd do danego użytkownika. Użytkownik może trwale usuwać komunikaty; 

2) Menu NAWIGACJA – zawiera elementy: Formularz rejestracyjny, Deklaracje, Rozliczenia, Moje 

podmioty; 

3) Formularz rejestracyjny – użytkownik, czyli Rejestrator, za pomocą Formularza może złożyć 

kolejny Wniosek o przypisanie konta dla kolejnego Podmiotu, procedura jest identyczna z tą 

opisaną w Rozdziale 1; 

4) Deklaracje – w tym elemencie menu Rejestrator może wypełnić i złożyć nową Deklarację, 

Korektę deklaracji oraz przeglądać złożone już Deklaracje i Korekty deklaracji; 

5) Rozliczenia – w tym elemencie menu Rejestrator może zapoznać się z zestawieniem kwot 

wynikających z przekazanych (zatwierdzonych) deklaracji/korekt deklaracji oraz kwot wpłat 

zaliczonych na poczet tychże deklaracji/korekt deklaracji wraz z saldem wynikającym z tego 

zaliczenia. Kwoty wpłat mogą różnić się od rzeczywiście dokonanych, ze względu na dokonane 

potrącenia z tytułu należnych odsetek, kosztów upomnienia oraz innych potrąceń.   

6) Moje podmioty – w tym elemencie menu wyświetlane są wszystkie Podmioty, dla których 

Rejestrator może składać Deklaracje i Korekty deklaracji, z tego poziomu również można złożyć 

Deklarację lub Korektę deklaracji; 

7) Zmiana hasła – uruchamia formularz zmiany hasła; 

8) Wyloguj – pozwala na bezpieczne wylogowanie się z systemu eDeklaracje. 

 

5. Jak złożyć Deklarację? 

Deklarację można utworzyć wybierając jedną z dwóch opcji menu Nawigacja: „Deklaracje” lub „Moje 

podmioty”. 

Tworzenie Deklaracji z poziomu zakładki Deklaracje: 

Po otworzeniu się zakładki Deklaracje, należy kliknąć przycisk DODAJ znajdujący się u góry ekranu. 

 

Podczas składania Deklaracji konieczne będzie wybranie Podmiotu, dla którego tworzona jest 

Deklaracja. Po dokonaniu wyboru Podmiotu pola „NIP” oraz „BANK JEST UCZESTNIKIEM SYSTEMU 

OCHRONY” wypełnią się automatycznie. Rejestrator samodzielnie musi wypełnić pole „ROK”, wybrać w 

polu „KOREKTA” opcję NIE – jeżeli jest to pierwsza deklaracja za dany okres lub TAK – jeżeli jest to 

korekta deklaracji, a następnie uzupełnić pola w części „WYSZCZEGÓLNIENIA” zgodnie z ich opisami. 
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Jeżeli podczas wypełniania Deklaracji pojawią się wątpliwości, można zapisać Deklarację w wersji 

roboczej. W tym celu należy kliknąć w przycisk ZAPISZ BEZ ZŁOŻENIA, znajdujący się na górze ekranu. 

Następnie na ekranie pojawi się komunikat o zapisaniu wersji roboczej. 

 
 

Aby powrócić do Deklaracji zapisanej w wersji roboczej, należy wybrać z menu opcję „Deklaracje” i na 

pulpicie będzie widoczna Deklaracja o statusie DO ZŁOŻENIA. 
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Po upewnieniu się, że zawartość Deklaracji jest prawidłowa należy kliknąć przycisk ZŁÓŻ DEKLARACJĘ 

znajdujący się w górze ekranu. 

 

 

 

Bezpośrednio przed złożeniem Deklaracji wyświetli się komunikat, który jest ostatnią szansą na 

przerwanie procesu składania Deklaracji. 

 

 

 

Jeżeli użytkownik potwierdzi złożenie Deklaracji przyciskiem TAK i dane zawarte w Deklaracji są zgodne 

z danymi posiadanymi przez Urząd, wówczas proces składania Deklaracji kończy się komunikatem 

DEKLARACJA ZOSTAŁA ZŁOŻONA. 
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W przypadku, gdy w Systemie istnieje już Deklaracja dla danego Podmiotu a Rejestrator w polu 

„KOREKTA” wybrał opcję NIE, aplikacja wyświetli następujący komunikat: 

 

 

 

Natomiast, w sytuacji gdy w Systemie nie istnieje Deklaracja dla danego Podmiotu, a podczas składania 

Deklaracji Rejestrator w polu „KOREKTA” wybierze opcję TAK, aplikacja wyświetli następujący 

komunikat: 

 

 
 

Jeżeli dane podane w Deklaracji są niezgodne z danymi posiadanymi przez Urząd aplikacja wyświetli 

komunikat informujący, które pola są niezgodne, np.: 

 

Gdy użytkownik wybierze opcję NIE zostanie przerwany proces składania Deklaracji i będzie można 

poprawić pola, które są niezgodne. Po wybraniu opcji TAK, Deklaracja zostanie złożona. Poprawienie 

błędnie wypełnionych danych będzie możliwe jedynie poprzez złożenie Korekty deklaracji. 
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Tworzenie Deklaracji z poziomu zakładki Moje podmioty: 

Po wybraniu w menu Nawigacja opcji „Moje podmioty”, należy wybrać nazwę Podmiotu, dla którego 

chcemy złożyć Deklarację. Zostanie wyświetlone okno z Danymi podmiotu. 

 

 

 

Następnie, należy przejść na zakładkę Deklaracje, a następnie wybrać przycisk UTWÓRZ I DODAJ. 

Wówczas zostanie wyświetlony formularz do składania Deklaracji. Należy go wypełnić zgodnie z 

instrukcjami zawartymi w tym Rozdziale. 

 

 

6. Jak złożyć Korektę deklaracji? 

W przypadku, gdy wymagane jest złożenie Korekty deklaracji należy złożyć nową Deklarację na ten sam 

rok i w polu „KOREKTA” należy wybrać opcję TAK, a resztę formularza wypełnić poprawnymi danymi. 
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Aby złożyć poprawnie wypełnioną Korektę deklaracji należy postępować analogicznie, jak podczas 

składania Deklaracji, zgodnie z krokami opisanymi w Rozdziale 5. 

Ostatnia Deklaracja danego Podmiotu złożona jako Korekta deklaracji automatycznie zyskuje status 

Deklaracji obowiązującej dla danego roku rozliczeniowego. 

 

 

7. Zakładka Rozliczenia 

W zakładce Rozliczenia prezentowane jest zestawienie kwot wynikających z przekazanych 

(zatwierdzonych) deklaracji/korekt deklaracji oraz kwot wpłat zaliczonych na poczet tychże 

deklaracji/korekt deklaracji wraz z saldem wynikającym z tego zaliczenia. Kwoty wpłat mogą różnić się 

od rzeczywiście dokonanych, ze względu na dokonane potrącenia z tytułu należnych odsetek, 

kosztów upomnienia oraz innych potrąceń. Jeśli do Deklaracji złożono Korektę, to widoczna będzie 

tylko Korekta. Ponadto, dane przedstawione w zakładce można eksportować do pliku CSV, PDF, XLS, 

XLSX, DOC, DOCX, RTF, ODS, ODT i HTML za pomocą przycisku EKSPORTUJ. Po kliknięciu w ten 

przycisk wyświetli się okno wyboru danych do eksportowania. Wybór danych do eksportowania 

następuje poprzez kliknięcie. Następnie, wybierając przycisk EKSPORTUJ rozwinie się lista formatów, 

do których możliwy jest eksport danych. Po wybraniu formatu wyświetli się okno systemowe do 

zapisywania pliku. 
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8. Jak zmienić lub odzyskać hasło? 

Użytkownik, który otrzyma dane do logowania na podany w Formularzu rejestracyjnym adres e-mail 

będzie mógł się zalogować na ekranie głównym aplikacji. 

Hasło po pierwszym logowaniu do aplikacji powinno być zmienione na hasło spełniające wymogi 

bezpieczeństwa tj. powinno ono posiadać minimum 8 znaków, w tym jedną dużą literę, jeden znak 

specjalny oraz jedną cyfrę. 

Aby zmienić hasło, po zalogowaniu się do aplikacji eDeklaracje należy kliknąć przycisk ZMIANA HASŁA, 

znajdujący się nad menu Nawigacja. Po kliknięciu na przycisk pojawi się okno do zmiany hasła. 

Zatwierdzenie zmiany hasła następuje poprzez kliknięcie przycisku ZMIEŃ HASŁO. Proces można 

porzucić wybierając przycisk ANULUJ lub zamykając okno znakiem X. 

 

W przypadku, gdy użytkownik zapomni hasła lub konto zostanie zablokowane po 3-krotnym 

wprowadzeniu błędnego hasła, będzie możliwe wygenerowanie nowego hasła i odblokowanie konta 

przy użyciu formularza do resetowania hasła. W tym celu, należy kliknąć w przycisk ZRESETUJ HASŁO, a 

następnie uzupełnić pola „adres email” i „nazwisko”, i kliknąć przycisk ZRESETUJ. Na podany w 
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formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z nowym, zresetowanym hasłem. 

Użytkownik po zalogowaniu się do aplikacji nowym hasłem powinien je niezwłocznie zmienić. 

 

 

 

 

9. Wymagania sprzętowe i programowe 

Aby aplikacja działała poprawnie należy posiadać aktualną wersję przeglądarki internetowej Mozilla 

Firefox/Google Chrome/Microsoft Edge/Internet Explorer 11 oraz komputera, który spełniania 

minimalne wymagania wybranej przeglądarki. 


