
INSTRUKCJA GENEROWANIA ORAZ DOPISANIA MIKRORACHUNKU 
DO BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ 

 
I. GENEROWANIE MIKRORACHUNKU 

 

1. Wejść na stronę https://bsbydgoszcz.pl/ i kliknąć w link Obsługa mikrorachunków podatkowych.  

 

 

2. Następnie kliknąć w Sprawdź 

 



3. Wygenerować nr rachunku wprowadzając nr NIP (działalność gospodarcza) lub PESEL (osoby 
fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej). Skopiować wygenerowany nr rachunku (bez 
liter PL). 

 

 

 

II. DODANIE MIKRORACHUNKU W BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ 

 

4. Przejść na stronę https://i24.bsbydgoszcz.pl/ i zalogować się do bankowości internetowej. 
Następnie przejść w Menu na Ustawienia -> Ustawienia rachunku i przy rachunku bieżącym kliknąć 
w Ustawienia. 

 

 

 

 



5. Wprowadzić w ustawieniach Mikrorachunek podatkowy do US (26 cyfr bez liter PL) i zaznaczyć 
opcję Wpisywać parametry domyślne na formularz. Można także ustawić Domyślną siedzibę 
Urzędu Skarbowego i Domyślną nazwę Urzędu Skarbowego czy nr NIP. Na końcu kliknąć w przycisk 
Zatwierdź i podpisać kluczem lub kodem SMS. 

 

 

6. Wylogować się z bankowości internetowej i zrestartować przeglądarkę internetową. 
 

7. Zalogować się ponownie na stronie banku do bankowości internetowej, przejść w Menu na Nowy 
przelew -> Przelew do US. Wybrać w formularzu Symbol dokumentu (np. PIT lub VAT). Powinien 
się pojawić w polu Rachunek własny numer mikrorachunku.   

 

 

 

INFORMACJA DODATKOWA (DLA KLIENTÓW POSIDAJĄCYCH WIECEJ NIŻ JEDEN MIKRORACHUNEK 
A TYLKO JEDEN RACHUNEK BIEŻĄCY) 

Przy wykonywaniu płatności do Urzędu Skarbowego na różne mikrorachunki należy na początku dodać 
domyślny mikrorachunek w Ustawieniach (patrz Cześć II powyższej instrukcji). Następnie należy dodać 
nowe wzorce płatności do US. W tym celu należy:  

1. Wejść w Menu na Wzorce -> Wzorce aktywne -> Nowy wzorzec -> Przelew do US 



 

2. W formularzu należy wypełnić wszystkie pola z symbolem *, po kliknięciu w Symbol dokumentu 
pojawi się domyślny mikrorachunek. Należy w tym miejscu wpisać kolejny posiadany 
mikrorachunek. Następnie kliknąć w przycisk Zatwierdź i podpisać kodem PIN klucza sprzętowego 
lub kodem SMS. 

 

 

UWAGA – każdy wzorzec dotyczy danego symbolu dokumentu (np. PIT, VAT, CIT) więc liczba wzorców 
będzie wynosiła: 

liczba mikrorachunków x liczba opłacanych podatków 

 


