
Portal dostawców PPG

Rejestracja i aktywacja konta



Krok 1: Kliknij łącze znajdujące 

się w wiadomości e-mail z 

zaproszeniem, aby się zalogować

• Aby wyświetlić wiadomość e-mail w lokalnym 

języku, wybierz język z tabeli u góry 

wiadomości 

• Kliknij przycisk Register Now (Zarejestruj się 

teraz)
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Krok 2: Kontynuuj rejestrację

3

• Wybierz inny język w prawym górnym rogu, 

aby zakończyć rejestrację zgodnie z 

potrzebami

• Kliknij przycisk Continue with Registration 

(Kontynuuj rejestrację)



Krok 3: Utwórz konto
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• Przejrzyj powiadomienia Privacy 
(Prywatności)

• Wpisz swoje First Name (Imię) oraz Last 
Name (Nazwisko)

• Wpisz swój Phone Number (Numer telefonu)

• Wybierz swoją Preferred Time Zone 
(Preferowaną strefę czasową)

• Wpisz swój Email (Adres e-mail)

• Wpisz swoje Password (Hasło)

• Re-Enter the Password (Wprowadź ponownie 
Hasło)

• Przeczytaj i zaakceptuj Terms and 
Conditions (Regulamin)

• Kliknij przycisk Create Account (Utwórz 
konto)



Krok 4: Witamy

• Zaloguj się na swoje nowe konto

• Wpisz Password (Hasło)

• Kliknij przycisk Next (Dalej)

• Na stronie Welcome to Supplier Registration 

(Witamy w rejestracji dostawcy) kliknij 

przycisk Next (Następny)

Uwaga: Zielone znaczniki wyboru w menu po lewej 

stronie oznaczają, że w danej sekcji uzupełniono 

wszystkie wymagane informacje. Jednak upewnij 

się, czy nie musisz wprowadzić opcjonalnych

informacji.

W przypadku wyświetlenia się szarego trójkąta, 

kliknij tytuł sekcji, aby do niej wrócić i uzupełnić 

brakujące wymagane dane.
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• Kliknij „?” w prawym górnym rogu, aby uzyskać pomoc 

dotyczącą strony

• Kliknij „?” obok nazwy pola, aby uzyskać więcej informacji



Krok 5: Przegląd firmy

Wypełnij szczegóły Company Overview (Przegląd 
firmy):

• Wypełnij wymagane pola Company Overview 
(Przegląd firmy): 

o Country of Origin* (Kraj pochodzenia*) - kraj, 
w którym znajduje się Twoja firma. Będą to 
dodatkowe informacje, które mogą być 
wymagane w sekcji Additional Questions 
(Dodatkowe pytania)

o Does your business have a DUNS number?* 
(Czy Twoja firma ma numer DUNS?*) -
dziewięciocyfrowy identyfikator firmy wydany 
przez Dun & Bradstreet

o Legal Structure (Struktura prawna)*-

struktura własności przedsiębiorstwa lub forma 
działalności gospodarczej, opcje obejmują 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
spółki osobowe, spółki jednoosobowe, 
korporacje itp.

o Tax ID Number (Numer identyfikacji 
podatkowej)* 

• Uzupełnij wszelkie opcjonalne informacje zgodnie z 
potrzebami

• Kliknij przycisk Next (Dalej)
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• Kliknij „?” w prawym górnym rogu, aby uzyskać pomoc 

dotyczącą strony

• Kliknij „?” obok nazwy pola, aby uzyskać więcej 

informacji



Krok 6: Dane prowadzonej 

działalności

Wypełnij Business Details (Dane prowadzonej 
działalności):

• Wypełnij wymagane pola Business Details 
(Dane prowadzonej działalności): 

o Commodity Codes (Kody towarów)* - kod 
identyfikujący rodzaj towarów lub usług 
świadczonych przez Twoją firmę

o Please select any currencies supported 
by your organization (Wybierz waluty 
obsługiwane przez Twoją organizację)* -
kliknij Edit (Edytuj), a następnie wybierz 
wszystkie pasujące

o Is your company involved in any of the 
following activities? (Czy Twoja firma 
jest zaangażowana w którekolwiek z 
poniższych działań?)* - kliknij Edit 
(Edytuj), a następnie wybierz wszystkie 
pasujące

• Uzupełnij wszelkie opcjonalne informacje zgodnie 
z potrzebami

• Kliknij przycisk Next (Dalej)
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• Kliknij „?” w prawym górnym rogu, aby uzyskać pomoc 

dotyczącą strony

• Kliknij „?” obok nazwy pola, aby uzyskać więcej informacji



Krok 7: Adresy

Uzupełnij szczegóły dotyczące Addresses (Adresów):

• Kliknij przycisk Add Address (Dodaj adres)

• Wypełnij wymagane pola Address Details 
(Szczegóły adresu):

o What would you like to label this address? (Co 
chcesz oznaczyć tym adresem?)* - nazwa adresu; 
np. siedziba główna, Houston Office

o Which of the following business activities take 
place at this address? (Które z poniższych działań 
biznesowych mają miejsce pod tym adresem?) 
(wybierz wszystkie pasujące odpowiedzi)* - opcje: 
przyjmuje zlecenia, odbiera płatności itp.

o How would you like to receive purchase orders for 
this fulfillment address? (W jaki sposób chcesz 
otrzymywać zamówienia zakupu dla tego adresu 
realizacji?)* - np. e-mail

o Country (Kraj)* - kraj adresu

o Address Line 1 (Wiersz adresu 1)* – nazwa/numer 
ulicy

o City/Town (Miasto)* – miasto/miejscowość

o Contact Label (Etykieta kontaktowa)* – główna 
etykieta kontaktowa

o First Name (Imię)* – imię głównego kontaktu

o Last Name (nazwisko)* – nazwisko głównego kontaktu

o Email (Ares e-mail)* – podstawowy kontaktowy adres 
e-mail

o Phone (Telefon)* – podstawowy numer telefonu 
kontaktowego

• Kliknij przycisk Save Changes (Zapisz zmiany)

• Kliknij przycisk Next (Dalej)
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Dostawcy muszą posiadać adres główny i adres 

korespondencyjny w pliku, nawet jeśli są to te same adresy.



Wypełnij dane Contacts (Osób do kontaktu):

• Kliknij przycisk Add Contact (Dodaj 

kontakt)

• Wypełnij wymagane pola Contact Details 

(Dane kontaktowe): 

o Contact Label (Etykieta kontaktu)* –

określona grupa, do której należy osoba do 

kontaktu (np. dostawca usług)

o First Name (Imię)* – imię osoby do kontaktu

o Last Name (Nazwisko)* – nazwisko osoby 

do kontaktu

o Email (Adres e-mail)* – kontaktowy adres e-

mail

o Phone (Telefon)* – kontaktowy numer 

telefonu

• Kliknij przycisk Save Changes (Zapisz zmiany)

• Kliknij przycisk Next (Dalej)
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Każdy rekord adresu musi mieć przypisany kontakt. Mogą one 

być tym samym kontaktem.

Krok 8: Kontakty



Wypełnij szczegóły dotyczące Diversity 

(Różnorodności):

• Kliknij przycisk Add Diversity 

Classification (Dodaj klasyfikację 

różnorodności)

• Wybierz odpowienio Small Business 

Status and Diversity Classification 

(Status małej firmy i klasyfikację 

różnorodności)

• Kliknij przycisk Done (Gotowe)

• Kliknij przycisk Next (Dalej)
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Na podstawie wybranych klasyfikacji zostaną wyświetlone 

dodatkowe pola, aby można było przesłać odpowiednie 

certyfikaty.

Krok 9: Różnorodność



Wypełnij informacje na temat Insurance 
(Ubezpieczenia):

• Kliknij przycisk Add Insurance (Dodaj 
ubezpieczenie)

• Wybierz obowiązujące Insurance 
(Ubezpieczenie)

• Wypełnij wymagane informacje dotyczące 
Insurance (Ubezpieczenia):

• Policy Number (Numer polisy)*

• Insurance Limit (Limit ubezpieczenia)*

• Expiration Date (Data ważności)*

• Insurance Provider (Ubezpieczyciel)*

• Kliknij przycisk Save Changes (Zapisz 
zmiany)

• Kliknij przycisk Next (Dalej)
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Użyj przycisku Add Insurance (Dodaj ubezpieczenie), aby 

wybrać dodatkowe rodzaje ubezpieczeń i uzupełnić 

wymagane dane.

Krok 10: Ubezpieczenie



Krok 11: Informacje o płatnościach

Wypełnij Payment Information (Informacje o 
płatnościach):

• Kliknij przycisk Add Payment Information (Dodaj 
informacje o płatnościach) i wybierz jedną z opcji: 
polecenie przelewu, karta kredytowa, czek itp.

• Wypełnij wymagane Payment Details (Szczegóły 
płatności) w zależności od wybranego typu płatności 
(np. Direct Deposit (Polecenie przelewu) (ACH))

o Payment Title (Tytuł płatności)* – nazwa płatności

o Country (Kraj)* – kraj płatności

o Payment Type (Typ płatności)* – wartość domyślna z 
poprzedniego wyboru

o Remittance Address (Adres przekazu)* – dostępny jest 
wybór z wcześniej utworzonych adresów

o Electronic Remittance Email (Adres e-mail do 
powiadomień o przelewach elektronicznych)* - adres 
e-mail, na który zostaną wysłane informacje o przelewie

o Currency (Waluta)* – waluta płatności

• Wypełnij wymagane dane w sekcji Bank Account 
(Konto bankowe):

o Country (Kraj)* – kraj konta bankowego

o Bank Name (Nazwa banku)* – nazwa banku konta 
bankowego

o Account Holder's Name (Imię i nazwisko posiadacza 
rachunku)*

o Account Type (Typ konta)* – np. rachunek 
rozliczeniowy, oszczędnościowy

• Kliknij przycisk Save Changes (Zapisz zmiany)

12

Preferowaną metodą płatności PPG jest polecenie przelewu.  

W zależności od kraju banku wymagane są odpowiednie dane 

konta bankowego.



Krok 11: Informacje o płatnościach 

(cd.)

Wypełnij wymagane informacje w sekcji 

Additional Questions (Dodatkowe 

pytania):

• Dodaj Banking / Payment Documentation 

(Dokumentacja banku/ płatności)

o Dla Document 1 (Dokument 1)*, Kliknij

Select file (Wybierz plik) i prześlij 

dokument

o Dla Document 2 (Dokument 2)*, Kliknij

Select file (Wybierz plik) i prześlij 

dokument

• Kliknij przycisk Next (Dalej)
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Krok 12: Informacje podatkowe

Wypełnij Tax Information (Informacje o 

opodatkowaniu):

• Kliknij przycisk Add Tax Document (Dodaj 

dokument podatkowy)

• Wypełnij wymagane dane w polu Tax 

Document (Dokument podatkowy):

o Tax Type (Rodzaj podatku)* - np. W-9

o Tax Document Name (Nazwa 

dokumentu podatkowego)* – nazwa 

dokumentu

o Kliknij przycisk Save Changes (Zapisz 

zmiany)

• Kliknij przycisk Save Changes (Zapisz 

zmiany)
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Niektóre domyślne opcje dokumentu podatkowego mogą być 

wyświetlane w zależności od kraju adresu dostawcy.



Krok 12: Informacje o 

opodatkowaniu (cd.)

Jeśli żądany dokument podatkowy nie znajduje 

się na liście pod przyciskiem Add Tax 

Document (Dodaj dokument podatkowy), 

uzupełnij informacje w Additional Questions 

(Dodatkowych pytaniach):

o Other Tax Document Types (Inne 

rodzaje dokumentów podatkowych)*

- Kliknij przycisk Edit (Edytuj)

o Wybierz pożądane opcje

• Kliknij przycisk Done (Gotowe)

• Kliknij przycisk Select file (Wybierz plik), 

aby przesłać dokument

• Kliknij przycisk Next (Dalej)
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Niektóre domyślne opcje dokumentu podatkowego mogą być 

wyświetlane w zależności od kraju adresu dostawcy.



Krok 13: Zgodność z przepisami

Wypełnij informacje dotyczące Compliance 
(Zgodności z przepisami):

• Kliknij łącze do każdej Policy (Polityki), 
przeczytaj ją uważnie, a następnie wybierz Yes 
(Tak) lub No (Nie), aby wskazać zgodność

o PPG’s Global Supplier Code of 
Conduct (Globalny kodeks 
postępowania dla dostawców PPG)* 

o PPG’s Supplier Sustainability Policy 
(Polityka zrównoważonego rozwoju 
dostawców firmy PPG)* 

o PPG’s Automotive Coatings Supplier 
Quality Requirements (Wymagania 
jakościowe dostawcy powłok 
samochodowych firmy PPG)

• Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi Data 
Privacy (Prywatności danych) i odpowiedz na 
pytania z tym związane

• Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi 
Certificates (Certyfikatów) i odpowiedz na 
pytania z tym związane

• Kliknij przycisk Next (Dalej)
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Niektóre opcje polityk mogą być wyświetlane w zależności od 

kraju adresu dostawcy.



Krok 14: Potwierdź i wyślij
Zielone znaczniki wyboru w menu po lewej stronie 

wskazują, że w każdej sekcji zostały wprowadzone 

wszystkie wymagane informacje .

• Wypełnij wymagane dane w polu Certify & 

Submit (Potwierdź i wyślij):

o Preparer’s Initials (Inicjały osoby 

przygotowującej)* – inicjały imienia i 

nazwiska, np. BF

o Preparer’s Name (Imię i nazwisko osoby 

przygotowującej)* – imię + nazwisko

o Preparer’s Title (Tytuł osoby 

przygotowującej)* – np. Owner (Właściciel)

o Preparer’s Email Address (Adres e-mail 

osoby przygotowującej)* – adres e-mail

o Certification (Potwierdzenie)* – pole 

wyboru potwierdzające, że podane 

informacje są dokładne

• - Kliknij przycisk Submit (Wyślij)

• Otrzymasz wiadomość e-mail z 

powiadomieniem o zakończeniu procesu 

wdrażania pracownika
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Jeśli informacje będą niekompletne, pojawi się komunikat 

ostrzegawczy z sekcją wymagającą uwagi.


