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Wprowadzenie  

System1, który mają Państwo przed sobą, jest narzędziem służącym przeprowadzaniu okresowej inwentaryzacji 
infrastruktury teleinformatycznej administracji. Ankieta, przyjmująca w systemie postać interaktywnych 
formularzy, jest skonstruowana w sposób umożliwiający zwizualizowanie instancji infrastruktury 
teleinformatycznej w administracji oraz komunikacji między nimi. 

Właścicielem rozwiązania SIST jest Minister Cyfryzacji reprezentowany przez CTO. Beneficjentami rozwiązania 
jest Rada Dyrektorów IT oraz Pełnomocnik Ministra ds. współpracy z JST. Przedstawiciel Ministerstwa 
Cyfryzacji dysponuje uprawnieniami do udzielenia dostępu do pełnego zakresu bazy danych szczegółowych, 
ustala harmonogram działań inwentaryzacyjnych i formułuje zaproszenie do udziału w inwentaryzacji oraz 
nadzoruje działania Instytutu Łączności, który jest operatorem inwentaryzacji i administratorem systemu. 

W ramach systemu, powstaje także narzędzie, które będzie wizualizować zgromadzone dane, tak by umożliwić 
łatwy dostęp do informacji o zasobach systemów administracji oraz o powiązaniach pomiędzy nimi. W ten sposób 
narzędzie stworzy wcześniej nieistniejącą transparentność w dostępie do informacji o istniejących zasobach 
systemowych oraz infrastrukturalnych w administracji. Pozwoli ono zobrazować aktualny stan informatyzacji 
Państwa i pomóc w likwidacji redundancji oraz eliminacji gromadzenia danych o niewielkiej użyteczności dla 
celów Państwa. Tym samym usprawniony zostanie proces racjonalizacji wydatkowania pieniędzy z budżetu 
Państwa przez zapewnienie większej interoperacyjności nowotworzonych systemów. 

Ankieta ma na celu zinwentaryzowanie wszystkich aktywnych systemów informatycznych, założeniem jest, więc 
zdobycie informacji o systemach (spełniających wcześniej wspomniane kryteria) wewnątrz ankietowanych 
jednostek administracji oraz sposobów w jakie komunikują się one z innymi systemami, w uproszczeniu: 

 

Zebranie takich informacji od wszystkich ankietowanych jednostek administracji pozwoli na szybką weryfikację 
zasobów systemowych Państwa. Aby zebrane informacje spełniały potrzeby decydentów, muszą one być 
kompletne, w szczególności, muszą dawać pełen obraz (kartę informacji) o danym systemie oraz jego sposobach 
komunikacji z innymi systemami. 

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla Użytkownika, czyli podmiotu wypełniającego dane na temat 
posiadanych przez siebie systemów bądź rejestrów. 

 

                                                                 
1 System Inwentaryzacji Systemów Teleinformatycznych (SIST) to system teleinformacyjny służący do zbierania informacji o istniejących i 
planowanych systemach teleinformatycznych, współpracy pomiędzy nimi oraz sposobu ich wykorzystywania przez administrację publiczną. 
System SIST początkowo był realizowany przez Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji w 
ramach projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa (SIPS), finansowanego ze środków 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Modyfikacja i rozbudowa systemu jest obecnie finansowana z dotacji 
Ministerstwa Cyfryzacji. System SIST stanowi część zbudowanej w ramach Projektu SIPS bazy wiedzy – System Informacyjny Polska 
Szerokopasmowa. 
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Użytkownicy i ich role 

Uprawnienia użytkownika2 w systemie będą zależały od przypisanej mu roli. W systemie zostały zdefiniowane 
niżej wymienione role użytkowników. 

Użytkownik niezalogowany 

Każda osoba, która jest potencjalnie zainteresowana systemem. Użytkownik niezalogowany: 

• ma dostęp do ogłoszeń i komunikatów wyświetlanych na stronie głównej aplikacji, 

• może kontaktować się drogą e-mailową z zespołem utrzymania systemu SIST za pośrednictwem 
formularza „Kontakt”, 

• może pobrać materiały pomocnicze. 

Z kolei, każdy użytkownik zalogowany ma dostęp do obszarów aplikacji dostępnych dla użytkowników 
niezalogowanych. Dodatkowe uprawnienia użytkownika w systemie, będą zależały od przypisanej mu roli. 
Użytkownik aplikacji może mieć zarówno uprawnienia instytucjonalne (Administrator albo Użytkownik) oraz 
kontrolną (VIP). 

Administrator 

Posiada identyczne możliwości jak Użytkownik instytucji. Dodatkowo może: 

• wyeksportować wszystkie dane instytucji, której jest administratorem, do pliku XLSX, 

• wyświetlić listę wszystkich użytkowników instytucji, której jest administratorem, 

• dodać nowego użytkownika dla swojej instytucji, 

• usunąć użytkownika z listy użytkowników dla swojej instytucji, 

• nadać użytkownikowi uprawnienia dostępu do poszczególnych części/zbiorów danych, 

• dodać nową instytucję podrzędną w ramach swojej instytucji – hierarchia dwupoziomowa, 
z możliwością ewentualnego rozszerzenia na kolejne poziomy,  

• edytować dane profilu użytkownika, przypisanego do instytucji której jest administratorem, w tym: 
o zmienić dane dotyczące użytkownika, 
o zmienić użytkownikowi hasło logowania do aplikacji. 

Użytkownik 

Użytkownicy, którym przydzielono tę rolę mogą: 

• zgodnie z posiadanymi uprawnienia nadanymi przez Administratora dodawać, modyfikować oraz 
usuwać dane dotyczące: 
o Systemów 
o Rejestrów 
o E-Usług 
o Aplikacji mobilnych 
o Systemów ERP 
o CPD 
o Zasobów ludzkich 
o EZD 
o Licencji, ale tylko w obrębie podmiotu, do którego są przypisani, 

• edytować własne dane profilu, 

• zmienić własne hasło logowania do aplikacji. 

VIP 

Użytkownicy z rolą VIP nie mają możliwości edycji danych, ich dodawania bądź usuwania. Mogą jedynie 
wyświetlać dane dotyczące: 

o Systemów 
o Rejestrów 
o E-Usług 
o Aplikacji mobilnych 
o Systemów ERP 

                                                                 
2 Jeśli gdziekolwiek w tekście Instrukcji zostanie użyty termin „użytkownik/użytkownicy” napisany z małej litery, będzie oznaczało to, że został 
użyty w pojęciu ogólnym i odnosi się do wszystkich osób lub instytucji, korzystających z systemu SIST. 
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o CPD 
o Zasobów ludzkich 
o EZD 

w zakresie instytucji do których mają uprawnienia. 

Dodatkowo użytkownik VIP w zakresie posiadanych uprawnień może: 

• wyświetlić listę instytucji, 

• wyeksportować wszystkie dane instytucji do pliku XLSX, 

• wyświetlić stronę dashboard, 

• edytować własne dane profilu, 

• zmienić własne hasło logowania do aplikacji. 
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1 Interfejs użytkownika  

Dostęp do systemu SIST znajduje się pod adresem sist.itl.waw.pl 

System jest dostępny jako aplikacja internetowa, umożliwiająca dostęp do danych, autoryzowanym 
użytkownikom za pomocą najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, 
Google Chrome. Komunikacja z użytkownikiem będzie szyfrowana przy użyciu protokołu HTTPS. Serwer SIST 
będzie identyfikowany za pomocą certyfikatu cyfrowego. 

Wygląd stron i zakres udostępnianych informacji zależy od roli użytkownika w systemie. 

 

1.1 STRONA GŁÓWNA  

Na stronie głównej znajdują się ogólne informacje o systemie, wersji aplikacji, ewentualne ogłoszenia 
i komunikaty dotyczące funkcjonowania systemu (np. dot. planowanych przerw w działaniu systemu), a także 
zegar odliczający czas do końca inwentaryzacji. Do każdego ogłoszenia została przypisana jedna z trzech kategorii: 
„Materiały”, „Powiadomienia” i „Utrzymanie”.  

Każdy, nawet niezalogowany, użytkownik widzi zakładki: „Statystyki”, „Pomoc”, „Kontakt” i „Zaloguj” na górnym 
pasku menu, rysunek 1. 

 

 

Rysunek 1. Ekran strony głównej SIST 

Po kliknięciu przycisku  (przy którym jest również podana liczba stron) użytkownik może wyświetlić 

pozostałe ogłoszenia i komunikaty z możliwością ich sortowania  – po dacie zamieszczenia oraz filtrowania 

– według daty lub zadanego okresu zamieszczenia i ww. kategorii (patrz rysunek 2). Możliwa jest 

również zmiana stron przy użyciu przycisku . 

http://www.sist.itl.waw.pl/
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Rysunek 2. Ekran filtrowania i sortowania ogłoszeń i komunikatów 

Niezalogowany użytkownik ma również możliwość zapoznania się ze statystykami systemu SIST, po kliknięciu na 
zakładkę „Statystyki” pojawią się „aktywne” obiekty graficzne (rysunek 3) dotyczące niżej wymienionych 
kategorii:  

1. Statystyki ogólne: 

• Logowania użytkowników, 

• Logowania podmiotów, 

• Zarejestrowane podmioty w systemie, 

2. Liczba obiektów: 

• Ogólne, 

• Użytkownicy, 

• Systemy, 

• CPD, 

• EZD, 

• Zasoby ludzkie, 

• Licencje. 
 

 

Rysunek 3. Ekran dla widoku „Statystyki” – wybrane kategorie: „Logowania użytkowników” i „Liczba obiektów” 
w kategorii „Systemy” 

https://sist.itl.waw.pl/stat/index.html
https://sist.itl.waw.pl/stat/logowania_podmiotow.html
https://sist.itl.waw.pl/stat/rejestracja_kont.html
https://sist.itl.waw.pl/stat/liczba_obiektow.html
https://sist.itl.waw.pl/stat/liczba_uzytkownikow.html
https://sist.itl.waw.pl/stat/liczba_systemow.html
https://sist.itl.waw.pl/stat/liczba_cpd.html
https://sist.itl.waw.pl/stat/liczba_ezd.html
https://sist.itl.waw.pl/stat/liczba_zasoby_ludzkie.html
https://sist.itl.waw.pl/stat/liczba_licencje.html
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Wskazując kursorem dany punkt na osi czasu, na ekranie pojawi się Tooltip („dymek”), użytkownik będzie mógł 
podejrzeć jaka była liczba obiektów w wybranych terminach w okresie funkcjonowania systemu i porównać 
postęp we wprowadzaniu danych do formularzy, np. w zakresie Systemów. 

 

      

Z kolei, po kliknięciu na  (Menu kontekstowe) , użytkownik ma możliwość wydrukowania 
obiektu graficznego i/lub pobrania go do pliku w określonym formacie: PNG, JPEG, PDF oraz SVG. 

 

1.2 Autoryzacja użytkowników  

Autoryzacja użytkowników w systemie odbywa się przez podanie nazwy użytkownika i hasła (przy wprowadzaniu 
danych, pola wymagane oznaczane są czerwoną gwiazdką). 

Sesja użytkownika zabezpieczona jest przez sprawdzanie danych przeglądarki użytkownika oraz dodatkowo - 
poprzez sprawdzenie adresu IP. 

Rejestracja nowego podmiotu  

Użytkownik niezalogowany, po kliknięciu w przycisk  (patrz rysunek 1) ma możliwość rejestracji nowej 
instytucji, z kolei, użytkownik posiadający już konto w systemie może przeprowadzić również proces logowania i 
resetu hasła (rysunek 4). 

 

Rysunek 4. Ekran logowania do systemu 

Po kliknięciu na przycisk „Rejestracja”  otworzy się formularz, jak na rysunku 5. 

Do rejestracji podmiotu niezbędne jest posiadanie kodu rejestracyjnego; który wygenerowany jest przez 
Administratora systemu (Administrator po stronie IŁ) i przesyłany na adres e-mailowy instytucji. Strona rejestracji 
zabezpieczona jest mechanizmem CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and 
Humans Apart).  
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Do Administratorów podmiotów będą wysyłane kody rejestracyjne (na podstawie otrzymanych danych od 
gestora SIST3). W przypadku utraty kodu rejestracyjnego przez administratora podmiotu, powinien on 
skontaktować się z Administratorem SIST, który ma możliwość nadania mu nowego kodu rejestracyjnego.  

Konta dla Użytkowników będą zakładane przez właściwych Administratorów podmiotów. 

Konta dla Użytkowników instytucjonalnych będą generowane przez Administratora SIST na podstawie 
otrzymanej listy osób uprawnionych do korzystania z systemu od gestora SIST. 

 

 

Rysunek 5. Ekran rejestracji 

Po poprawnym wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza „Rejestracja”, zastosowaniu „Captcha” i 

kliknięciu przycisku , użytkownik zostanie przeniesiony na stronę „Logowanie”, gdzie pojawi się 
komunikat, że na podany przez użytkownika adres e-mail, została wysyłana wiadomość o procedurze aktywacji 
konta:  

 

W skrzynce e-mailowej użytkownika pojawi się wiadomość wysłana przez system: 

                                                                 
3 W chwili obecnej gestorem SIST jest Departament Systemów Państwowych w Ministerstwie Cyfryzacji. 
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Link ważny jest przez do momentu jego użycia, nie dłużej niż 24 godziny od momentu wygenerowania.  

Po otrzymaniu wiadomości mailowej i kliknięciu na wskazany w niej link, użytkownik zostanie automatycznie 
przeniesiony na stronę kończącą aktywację konta i umożliwiającą logowanie do systemu, gdzie po wpisaniu 

nazwy użytkownika i hasła dostępu do swojego konta, kliknięciu przycisku  będzie mógł korzystać z 
funkcjonalności systemu (rysunek 6.). 

 

Rysunek 6. Rejestracja – etap aktywowania konta i logowanie 

Użytkownik rejestrujący instytucję zostanie jej Administratorem.  

 

Rysunek 7. Ekran strony głównej dla użytkownika zarejestrowanego/zalogowanego 

Wylogowanie następuje po kliknięciu na przycisk . 

Tabela 1. Zakres informacyjny rejestracji i aktywacji nowego konta 

POLE TYP DANYCH DEFINICJA I INFORMACJE DODATKOWE 

Kod rejestracyjny Tekst (16) Ciąg znaków wygenerowany przez Administratora systemu. 

Dane logowania administratora 

Nazwa użytkownika Tekst (30) 
Login, stosowany przez użytkownika, w formacie tekstowym bez 
polskich znaków, cyfry i znaków specjalnych typu @.+-_ 

Hasło Tekst (30) 
Ustalone przez użytkownika hasło, mające min. 8 znaków (bez polskich 
liter) i zawierające, co najmniej jedną małą literę, jedną wielką literę 
oraz jedną cyfrę lub znak specjalny ~!@#$%^&*()_+-={}[]\;':",/<>? 

Potwierdzenie hasła Tekst (30) 
Weryfikacja wprowadzonego w polu poprzednim hasła (tekst musi być 
identyczny jak ten podany w polu „Hasło”) 

Dane personalne administratora 
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POLE TYP DANYCH DEFINICJA I INFORMACJE DODATKOWE 

Imię 
Tekst (30) Imię użytkownika, który korzysta z systemu SIST; składa się wyłącznie z 

liter. 

Nazwisko 
Tekst (30) Nazwisko użytkownika, który korzysta z systemu SIST; składa się 

wyłącznie z liter. 

Adres e-mail Tekst (30) Adres mailowy użytkownika; tekst zgodny z formatem e-mail. 

Numer telefonu 
Tekst (30) Numer telefonu użytkownika SIST. Użytkownik ma możliwość 

wprowadzenia symbolu: „(”, „)”, „+” przed ciągiem cyfr. 

Numer faksu Tekst (30) Numer faksu użytkownika SIST. 

 

W przypadku, gdy użytkownik zapomniał lub utracił hasło, z pozycji logowania do systemu ma możliwość 

wybrania opcji „Reset hasła”  (rysunek 8).  

 

 

Rysunek 8. Ekran logowania do systemu – Reset hasła 

Po wprowadzeniu prawidłowej nazwy użytkownika, adresu e-mail i kliknięciu na przycisk , na podany adres 
e-mail zostanie wysłany link - ważny 24 godziny - resetujący stare hasło dostępu. 

 

 

Po kliknięciu w link „Reset hasła”, użytkownik zostanie przekierowany na stronę „Ustanowienie nowego hasła” 

(rysunek 9), gdzie po wypełnieniu wymaganych pół i kliknięciu na przycisk  pojawi się ekran 
logowania i informacja „Hasło zostało zmienione”. Następnie, użytkownik może ponownie zalogować się do 
systemu wykorzystując nowe hasło. 

 

Rysunek 9. Wygląd ekranu dla zakładki „Ustanowienie nowego hasła” 
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1.3 Pomoc 

Strona pomocy zawiera materiały pomocnicze:  

• Instrukcję obsługi przeznaczoną dla użytkownika aplikacji SIST,  

• FAQ - dokument zawierający najczęściej zadawane przez użytkowników pytania (w specjalizowanym 
systemie obsługi zgłoszeń: OTRS5 (Open-source Ticket Request System) wraz z przygotowanymi na nie 
odpowiedziami,  

• Klauzulę informacyjną - plik zawierający szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych 
osobowych w SIST, 

• Mapę serwisu - plik zawierający opis nawigacji po stronach aplikacji, 

Uwaga: plik pełni funkcję informacyjną a nie nawigacyjną (bez odnośników). 

• Instrukcję dotyczącą importu danych do formularza Oprogramowanie w sekcji Licencje oraz szablon 
XLSX, 

• Krótki przewodnik dotyczący ewidencji licencji na oprogramowanie w SIST, 

• Instrukcję wypełniania formularzy dotyczących wydatków na IT. 

System umożliwia również użytkownikowi pobranie, po kliknięciu na przycisk „Pobierz” , załączonych 
tam dokumentów. 

Ze strony „Pomoc” może skorzystać zarówno użytkownik zalogowany, jak i niezalogowany. 

Instrukcja użytkownika dotyczy wyłącznie tej części systemu, do której ma on uprawnienia. Z kolei, w Instrukcji i 
dokumentacji dla użytkowników instytucjonalnych zostanie przedstawiona pełna funkcjonalność systemu, przy 
czym, będą oni widzieli również Instrukcję użytkownika. 

Strona pomocy będzie modyfikowana przez Administratora systemu. 
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Rysunek 10. Wygląd ekranu dla zakładki „Pomoc” 

 

1.4 Kontakt  

Strona do kontaktów daje użytkownikom możliwość zgłaszania swoich uwag, próśb o wyjaśnienia oraz 
informowania o problemach z aplikacją.  

Zaznaczenie checkboxa „Chcę otrzymać kopię zgłoszenia na podany w profilu adres e-mail” spowoduje dodanie 
adresu e-mail użytkownika wysyłającego wiadomość do nagłówka tej wiadomości. 

 

Rysunek 11. Wygląd ekranu zakładki „Kontakt” dla użytkownika niezalogowanego 

Uwaga: dla użytkowników niezalogowanych w formularzu dodano wymagane pole „Adres e-mail” dla nadawcy 
wiadomości – aby można było udzielić im odpowiedzi. 
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Po prawidłowym wypełnieniu formularza i zastosowaniu „Captcha”, użytkownik niezalogowany, po naciśnięciu 

przycisku , może wysłać wiadomość. 

 

Rysunek 12. Wygląd ekranu zakładki „Kontakt” dla użytkownika zalogowanego 

W przypadku użytkownika zalogowanego, wszystkie wiadomości będą wysyłane na adres e-mail podany przy 
rejestracji. 

Tabela 2. Zakres wprowadzanych danych w zakładce „Kontakt” 

POLE TYP DANYCH DEFINICJE I INFORMACJE DODATKOWE 

Rodzaj problemu Tekst (9) 

Możliwy wybór jednej z wartości:  

• System, 

• Formularz, 

• Pomoc 

Adres e-mail Tekst (254) 
Pole pojawi się w przypadku niezalogowanego użytkownika. 
Wartość musi mieć format poprawnego adresu e-mail. 

Temat wiadomości Tekst (100) 
Krótka informacja dotycząca tematu wiadomości, np. Formularz 
CPD – koszty CPD 

Treść wiadomości Tekst (4096) Szczegółowy opis problemu 

Chcę otrzymać kopię zgłoszenia 
na podany w profilu adres e-mail 

Checkbox Wyjściowo checkbox odznaczony 

Do zarządzania komunikacją z użytkownikami służy specjalizowany system obsługi zgłoszeń: OTRS4 (Open-source 
Ticket Request System). 

2 Formularze dla użytkowników  

Zalogowany użytkownik, podobnie, jak użytkownik niezalogowany, ze strony głównej systemu ma dostęp do 
opisanych wcześniej funkcjonalności (filtrowanie, sortowanie ogłoszeń i komunikatów, pomoc i kontakt) 
(porównaj rysunek 7). 

 

Użytkownik zalogowany, po naciśnięciu przycisku  może określić swoją rolę w systemie (Administrator, 
Użytkownik lub VIP) i wybrać instytucję lub, jako VIP opcję „WSZYSTKIE”. W zależności od przypisanej roli 
uzyskuje dostęp do odpowiednich zakładek/podstron systemu. 

Zarówno Administrator, jak i Użytkownik oraz VIP mają dostęp do zakładki „Dane”, po kliknięciu na ten przycisk 
użytkownikowi wyświetli się lista dostępnych formularzy (rysunek 13). Przy czym, Użytkownik (zgodnie ze swoimi 
uprawnieniami) może nie mieć prawa dostępu do wszystkich formularzy, natomiast VIP będzie widział wszystkie 
formularze, ale bez możliwości ich edytowania.  

Oprócz dostępu do zakładki „Dane” Administrator ma również dostęp do zakładek: „Eksport”, „Użytkownicy”, 
„Organizacja” oraz „Poprawność”, natomiast VIP – do zakładki „Eksport”, „Wizualizacja” i „Poprawność”. 

                                                                 
4 Bliższe informacje na temat tego systemu można znaleźć na stronie: http://www.otrs.com/ 

http://www.otrs.com/
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Rysunek 13. Ekran dostępu do formularzy dla Administratora, Użytkownika i VIPa 

Formularze dla Użytkowników są podstawową metodą przekazywania on-line informacji o istniejących 
i planowanych systemach teleinformatycznych wykorzystywanych przez administrację publiczną. 

Użytkownik jest zobowiązany do cyklicznego aktualizowania danych w formularzach.  

Ogólne informacje dotyczące wprowadzanych danych: 

a. w danych zbieranych przez aplikację SIST można wyróżnić następujące ich typy: 

• Tekst (n) – dane tekstowe gdzie n określa maksymalną liczbę znaków 

• Liczba całkowita – dane w postaci liczb całkowitych 

• Liczba całkowita nieujemna – dane w postaci liczby całkowitej większej bądź równej 0 

• Liczba zmiennoprzecinkowa ndm – dane w postaci liczb rzeczywistych o precyzji n + m, gdzie 
n określa liczbę cyfr przed przecinkiem, a m liczbę cyfr po przecinku 

• Liczba zmiennoprzecinkowa ndm nieujemna – dane w postaci liczb rzeczywistych większych od 0.0 
o precyzji n + m gdzie n określa liczbę cyfr przed przecinkiem, a m liczbę cyfr po przecinku  

• Data – dane tekstowe określające datę w formacie YYYY-MM-DD, gdzie YYYY oznacza rok (zapiany 
czterocyfrowo), MM oznacza miesiąc (zapisany dwucyfrowo) oraz DD oznaczający dzień (zapisany 
dwucyfrowo) 

• Logiczny – dane mogące mieć tylko dwa stany: prawdę (Tak) albo fałsz (Nie) 

• Logiczny trójstanowy – dane mogące mieć tylko dwa stany: prawda (Tak), fałsz (Nie) oraz 
nieokreślony. Jeśli pole typu logicznego trójstanowego jest określone jako wymagane, to stan 
nieokreślony jest uważany za brak wprowadzonej wartości 

b. w poszczególne pola wprowadza się dane, zgodnie z ustalonym formatem.  

Użytkownik wprowadza dane w pięciu sekcjach, których strukturę przedstawiono poniżej. Szósta sekcja służy 
Administratorowi do akceptacji wybranego zakresu danych. 

1. Lista Systemów: 

1.1 Informacje ogólne, 
1.2 Otwartość danych, 
1.3 Wykonawcy/Podwykonawcy/Właściciel, 
1.4 Wykorzystane technologie, 
1.5 Wykorzystane zasoby fizyczne, 
1.6. Interoperacyjność, 
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1.7 Usługi zaufania i elektronicznej identyfikacji, 

2. Rejestry 

3. e-Usługi 

4. Aplikacje mobilne 

5. Systemy ERP 

6. Lista Centrów Przetwarzania Danych: 

6.1 Informacje ogólne, 
6.2 Parametry fizyczne, 
6.3 Infrastruktura informatyczna, 
6.4 Koszty, 
6.5 Plany/możliwości budowy/rozbudowy CPD, 
6.6 Bezpieczeństwo, 

7. Zasoby ludzkie, 

8. Elektroniczne Zarządzanie dokumentacją (EZD), 

9. Licencje: 

9.1 Informacje ogólne, 
9.2 Oprogramowanie, 

10. Wydatki na IT 

11. Akceptacja danych. 

 

Uwaga: w tej inwentaryzacji, użytkownik będzie miał możliwość uzupełnienia danych we wszystkich 
formularzach. 
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2.1 Systemy  

Inwentaryzacją objęte są systemy teleinformatyczne5, przynoszące wartość dodaną architekturze informacyjnej 
państwa, a w szczególności systemy, które: 

• przechowują/przetwarzają dane będące lub mogące być udostępniane w ramach informacji publicznej, 

• przechowują/przetwarzają dane w celu świadczenia usług publicznych, 

• przechowują/przetwarzają dane o obywatelach, przedsiębiorcach, innych podmiotach, a także 
obiektach (np. pojazdy, budynki, działki, czy też księgi wieczyste), 

• przechowują/przetwarzają dane będące lub mogące być udostępniane innym systemom administracji 
w celu świadczenia usług publicznych. 

Do systemu SIST nie powinny być systemy dziedzinowe tworzone bądź kupowane na wewnętrzne potrzeby danej 
jednostki. Lista przykładowych systemów, których nie należy raportować: 

• kadrowe, 

• finansowo - księgowe, 

• środki trwałe, 

• magazynowe, 

• rejestr czasu pracy, 

• system wydruków, 

• monitorowania systemów i sieci, 

• poczta internetowa, 

• strony internetowe i BIP, 

• portale wewnętrzne, 

• wideokonferencyjne, 

• itp. 

Pojedynczy System składa się z ośmiu podstawowych zbiorów danych: 

1. Informacje ogólne, 
2. Otwartość danych, 
3. Wykonawcy/Podwykonawcy/Właściciel, 
4. Wykorzystane technologie, 
5. Wykorzystane zasoby fizyczne, 
6. Interoperacyjność, 
7. Usługi zaufania i elektronicznej identyfikacji. 

Uwaga: W celu uznania pojedynczego Systemu za kompletny należy poprawnie wprowadzić wymagane dane we 
wszystkich formularzach. Jakkolwiek użytkownik ma możliwość wprowadzenia części danych w późniejszym 
terminie, to częściowo wypełniony System nie będzie uważany za kompletny i poprawny. 

Uwaga: Każdy System może mieć tylko jeden zbiór Informacji ogólnych. 

Zalogowany użytkownik, zgodnie z uprawnieniami, po wybraniu zakładki „Systemy” będzie widział zestawienie 
tabelaryczne zawierające informacje ogólne o liczbie wprowadzonych systemów rejestrów, jak również dane 
podstawowe o danym systemie: nazwa systemu, status wdrożenia i rozwoju, data rozpoczęcia budowy i 
wdrożenia systemu oraz daty modyfikacji i utworzenia. Użytkownik będzie mógł dodać nowy System (przycisk 

), przejrzeć lub zmodyfikować wprowadzone dane do dodanych wcześniej obiektów (przycisk ), a także 

usunąć (przycisk ) (rysunek 14). 

Uwaga! Administrator będzie miał dostęp do wszystkich dodanych systemów swojej instytucji, natomiast 
Użytkownik tylko do tych, które sam wprowadził. 

                                                                 
5 System, to system teleinformatyczny w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 
144 poz. 1204, z późn. zm.), który służy do realizacji zadań publicznych. 
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Rysunek 14. Ekran widoku listy Systemy dla Administratora i Użytkownika 

Dodatkowo, dla użytkownika VIP, po wybraniu „WSZYSTKIE” pojawi się kolumna z nazwą „Organ administracji 
publicznej”. 

 

Rysunek 15. Ekran widoku listy Systemy dla użytkownika VIP 

Użytkownik VIP, za pomocą przycisku , będzie mógł przeglądać wprowadzone do formularzy dane.  

W przypadku, edytowania Systemu przez Administratora, po kliknięciu przycisku , będzie miał on dostęp do 
wszystkich formularzy w tej sekcji. Na etykietach formularzy, przy ich nazwie widoczne będą informacje, czy są 
one wypełnione, czy niewypełnione oraz jaka jest ich liczba. Symbol ✓ umieszczony przy nazwie danego 
formularza świadczy o tym, że użytkownik wprowadził do formularza wszystkie wymagane dane, symbol  - 

formularz jest niewypełniony. Symbol/ikonka  zawiera informację o liczbie obiektów/wypełnionych 
formularzy w przypadku, gdy System może mieć wiele zbiorów z danego zakresu (formularze „Usługi”, 
„Wykorzystane zasoby fizyczne” oraz „Usługi komunikacji”). Administrator może również wybrać formularz, w 
którym zamierza wprowadzić zmiany.  

Natomiast Użytkownik, po wybraniu operacji  będzie miał dostęp tylko do tych formularzy, do których ma 
nadane uprawnienia. W przypadku próby wybrania formularza, do którego użytkownik nie ma uprawnień: kursor 
zamieni się w znak zakazu, a nad nazwą pojawi się Tooltip („dymek”) z komunikatem „Nie masz uprawnień do 
przeglądania tej strony” oraz znak  (rysunek 16). 
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Rysunek 16. Ekran widoku zakładki Systemy dla Administratora i Użytkownika (z uprawnieniami dostępu do 
formularzy „Informacje ogólne” i „Otwartość danych” 

Jeśli użytkownik zechce usunąć dany System powinien kliknąć w przycisk , wtedy pod wierszem z danymi 
dotyczącymi usuwanego obiektu pojawi się wiersz z pytaniem – „Czy chcesz usunąć powyższy obiekt?” i możliwe 
operacje „Nie”, „Tak”. W tym momencie użytkownik może potwierdzić swoja decyzję, bądź z niej zrezygnować. 

 

Rysunek 17. Ekran usuwania wybranego Systemu 

Na liście systemów mogą również pojawić się, na wniosek Kancelarii Premiera Rady Ministrów zaimportowane z 
zewnętrznego źródła przez Zespół SIST, nowe systemy dla danego podmiotu. Wtedy na liście systemów są one 

oznaczone przez przycisk . 

 

Rysunek 18. Ekran widoku listy Systemy z zaimportowanym przez Zespół SIST nowym systemem 

Jeżeli użytkownik stwierdzi, że zaimportowany z zewnętrznego źródła system, nie należy do jego podmiotu, 
wtedy może go usunąć, ale jest zobligowany do podania powodu tej operacji. 

 

Rysunek 19. Ekran usuwania zaimportowanego przez Zespół SIST nowego systemu 
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2.1.1 Informacje ogólne 

Formularz „Informacje ogóle” służy do wprowadzenia zbioru danych w zakresie informacji na temat Systemu, 
jego opisu (w tym m.in. celu utworzenia, podstawy prawnej), a także istotnych funkcjonalności. 

Każdy System może mieć tylko jeden zbiór Informacji ogólnych. 

Użytkownik, chcąc wprowadzić nowy system do SIST, powinien kliknąć na przycisk , wtedy pojawi się formularz 
„Informacje ogólne” (rysunek 20). 

Pola dotyczące istotnych funkcjonalności można dodawać wielokrotnie. 

 

 

 

Rysunek 20. Ekran widoku formularza informacji ogólnych w procesie dodawania nowego systemu 

Po prawidłowym wypełnieniu wszystkich wymaganych pól i zapisaniu wprowadzonych danych na ekranie pojawi 
się informacja „Dodano nowy obiekt”, a nowy System pojawi się na liście obiektów.  

 

Rysunek 21. Ekran widoku formularza informacji ogólnych – wyświetlenie komunikatu po prawidłowym 
wypełnieniu formularza w celu dodania nowego obiektu. 
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W przypadku, gdy którekolwiek z pól nie zostało wypełnione, bądź zostało wypełnione błędnie, pola te zostaną 
podświetlone na czerwono i opatrzone stosownym komunikatem. 

 

Rysunek 22. Ekran widoku formularza informacji ogólnych – wyświetlenie komunikatu po próbie zapisania 
formularza zawierającego błędy 

Tabela 3. Zakres wprowadzanych danych do formularza „Informacje ogólne” 

POLE TYP DANYCH DEFINICJA I INFORMACJE DODATKOWE 

Informacje o Systemie 

Identyfikator  
Pole wypełniane automatycznie. Identyfikator ma unikalną nazwę 
tworzoną według wzoru SXXXXX, gdzie XXXXX to cyfry, zaczynając od 
00001. 

Nazwa Systemu Tekst (100) 

Należy podać nazwę systemu. Nazwa systemu może być tożsama z 
nazwą rejestru prowadzonego przez system. Jeżeli nazwa systemu 
została określona w przepisach prawa powinna odpowiadać zapisom 
w aktach prawa. Skrót nazwy systemu lub nazwę potoczną należy 
podać w polu „Nazwa skrócona systemu”. Do systemu nie powinny 
być wprowadzone systemy dziedzinowe tworzone bądź kupowane na 
wewnętrzne potrzeby danej jednostki. Lista przykładowych systemów, 
których nie należy raportować: kadrowe, finansowo - księgowe, środki 
trwałe, magazynowe, rejestr czasu pracy, system wydruków, 
monitorowania systemów i sieci, poczta internetowa, strony 
internetowe i BIP, portale wewnętrzne, wideokonferencyjne, itp. 

Skrócona nazwa Systemu Tekst (20) 

Należy podać skrót systemu lub jego nazwę potoczną np. System 
Inwentaryzacji Systemów Teleinformatycznych ma skrót SIST. Jeżeli 
system nie posiada nazwy skróconej lub potocznej pole należy 
pozostawić puste. 

Status Systemu Tekst (41) 

Należy podać etap cyklu życia systemu. 

Dozwolony jest wybór jednej z wartości:  

• wdrażany - System w trakcie realizacji, jeszcze nieudostępniony, 

• eksploatowany - System uruchomiony, wdrożony do eksploatacji 
i realizujący usługi publiczne,  

• do wycofania - System zaplanowany jest do wycofania - 
zaplanowano wymianę systemu na inny, który zapewni realizację 
usług realizowanych przez wymieniany system albo system 
utracił umocowanie prawne i nie jest planowane jego zastąpienie 
przez inny system,  

• archiwalny - System nie realizuje już usług.. 

Planowany następca 
Systemu 

Tekst (255) 

Wymagane jeśli Status Systemu ma wartość do wycofania. 

Nie może przyjąć żadnej wartości jeśli Status Systemu ma inną 
wartość niż do wycofania 

Data rozpoczęcia budowy Data 

Należy podać datę rozpoczęcia fazy specyfikacji systemu. 

W przypadku braku dokładnej daty należy, jako datę rozpoczęcia 
wybrać 1 stycznia roku, w którym rozpoczęto fazę specyfikacji 
systemu. 

Data wdrożenia  Data 

Należy podać datę zakończenia wdrożenia systemu/uruchomienia 
systemu (w przypadku nieukończonych systemów podać planowaną 
datę). 

Nie może być wcześniejsza od wartości w Data rozpoczęcia budowy 

Data wymiany data 

Należy podać planowaną datę wymiany systemu. 

Wymagane jeśli Status Systemu ma wartość do wycofania. 

Nie może przyjąć żadnej wartości jeśli Status Systemu ma inną 
wartość niż do wycofania. 

Opis Systemu 

Opis Systemu Tekst (2048) 
Należy podać ogólną informację o przeznaczeniu systemu, m. in.: na 
jakie zapotrzebowanie system odpowiada, kto jest jego odbiorcą oraz 
jakie są podstawowe funkcjonalności systemu. 
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POLE TYP DANYCH DEFINICJA I INFORMACJE DODATKOWE 

Istnieje podstawa prawna 
działania systemu 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Należy wskazać czy funkcjonowanie systemu jest określone w 
przepisach prawnych? Dotyczy to zarówno kwestii powołania systemu, 
określenia jego funkcjonalności lub ograniczeń nakładanych na system 
w aktach prawnych. 

Powiązane akty prawne Tekst (1024) 

Pole aktywne i wymagane w przypadku zaznaczenia Tak w polu 
„Istnieje podstawa prawna działania systemu”. 

Należy wskazać z autopodpowiedzi wszystkie akty prawne, które się 
odnoszą do danego systemu. Jeżeli nazwa aktu prawnego nie 
wyświetla się w autopodpowiedzi należy zaznaczyć pole Inny, a 
następnie podać nazwę w polu " Powiązane akty prawne - inne". 

Powiązane akty prawne - 
inne 

Tekst (1024) 

Pole aktywne i wymagane w przypadku zaznaczenia pola „Inny”. 

Należy podać nazwę aktu prawnego wg wzoru: 

• Ustawa z dnia […] o […] 

• Rozporządzenie [Ministra […]/Rady Ministrów/Prezesa 
Rady Ministrów] z dnia […] o […] 

Dział administracji rządowej 
wspierany przez System* 

Tekst (75) 

Obszar administracji państwowej należy rozumieć jako dział 
administracji rządowej zgodnie z art. 5. Ustawy z dnia 4 września 
1997 r. o działach administracji rządowej. 

Dozwolony jest wybór kilku z wartości: 

• administracja publiczna, 

• budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 
oraz mieszkalnictwo, 

• budżet, 

• członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, 

• energia, 

• finanse publiczne, 

• gospodarka, 

• gospodarka morska, 

• gospodarka wodna, 

• gospodarka złożami kopalin, 

• instytucje finansowe, 

• informatyzacja, 

• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 

• kultura fizyczna, 

• łączność, 

• nauka, 

• obrona narodowa, 

• oświata i wychowanie, 

• praca, 

• rodzina, 

• rolnictwo,  

• rozwój regionalny, 

• rozwój wsi, 

• rynki rolne, 

• rybołówstwo, 

• sprawiedliwość, 

• sprawy wewnętrzne, 

• sprawy zagraniczne, 

• Skarb Państwa, 

• szkolnictwo wyższe, 

• środowisko, 

• transport, 

• turystyka, 

• wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, 

• zabezpieczenie społeczne, 

• zdrowie, 

• żegluga śródlądowa. 
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POLE TYP DANYCH DEFINICJA I INFORMACJE DODATKOWE 

Nazwa istotnej 
funkcjonalności 

Tekst (255) 

Należy podać nazwę głównych funkcjonalności systemu, 
funkcjonalności realizujących określone zagadnienia / kwestie 
biznesowe. 

Należy pominąć funkcjonalności techniczne, jak np. drukowanie 
dokumentów, uwierzytelnienie użytkowników, konfiguracja systemu. 

Opis istotnej funkcjonalności Tekst (1024) 

Należy podać opis głównych funkcjonalności systemu, funkcjonalności 
realizujących określone zagadnienia / kwestie biznesowe. 

Opisane funkcjonalności powinny definiować główne usługi 
informatyczne / główne zadania biznesowe realizowane przez system. 

Wymagany jest przynajmniej jeden poprawny zestaw (nazwa i opis 
funkcjonalności). 

Istnieje dokumentacja 
projektowa dla Systemu 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Należy wskazać czy istnieje dokumentacja projektowa systemu. 

Miejsce przechowywania 
dokumentacji projektowej 

Tekst (1024) 
Nie może przyjąć żadnej wartości jeśli Istnieje dokumentacja 
projektowa dla Systemu ma stan Nie. 

Rejestry powiązane z 
Systemem 

 
Pole wypełniane automatycznie na podstawie wartości wpisanej w 
polu Nazwa systemu prowadzącego rejestr w zakładce Rejestry. 

Nakłady na System 

Suma nakładów 
inwestycyjnych na 
wytworzenie i wdrożenie 
Systemu 

Liczba zmiennoprzecinkowa 
11d2 nieujemna 

Należy podać łączną wartość nakładów inwestycyjnych 
przeznaczonych na wytworzenie i wdrożenie systemu. 

W tym ze środków unijnych 
Liczba zmiennoprzecinkowa 
11d2 nieujemna 

Pole należy pozostawić puste, jeżeli System nie był współfinansowany 
ze środków unijnych. 

Wartość nie może być większa niż ta podana w polu Suma nakładów 
inwestycyjnych na wytworzenie i wdrożenie Systemu 

Nazwa Programu Unijnego Tekst (255) 

Wymagane jeśli wypełniono pole W tym ze środków unijnych. 

Nie przyjmuje żadnej wartości jeśli pole W tym ze środków unijnych 
jest niewypełnione. 

Data zakończenia okresu 
trwałości Systemu 

Data 

Wymagane jeśli wypełniono pole W tym ze środków unijnych. 

Nie przyjmuje żadnej wartości jeśli pole W tym ze środków unijnych 
jest niewypełnione. 

Roczne koszty utrzymania 
Systemu wraz z amortyzacją 

Liczba zmiennoprzecinkowa 
10d2 nieujemna 

Należy podać całkowity roczny koszt utrzymania Systemu. 

Uwagi Tekst (1024) 
Użytkownik ma możliwość wpisania komentarza do wprowadzonych 
danych. 

*Opcje wyboru z pola: „Dział administracji rządowej wspierany przez System” należy rozumieć, jako dział 
administracji rządowej, z których każdy obejmuje: 

Obszar administracji Dział obejmuje sprawy 

administracja publiczna 

Administracji, zespolonej administracji rządowej w województwie, podziału administracyjnego państwa 
oraz nazw jednostek osadniczych i obiektów fizjograficznych, przeciwdziałania skutkom zdarzeń 
zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu i usuwaniu ich skutków, zbiórek publicznych, prowadzenia 
rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową. 

budownictwo, planowanie i 
zagospodarowanie 
przestrzenne oraz 
mieszkalnictwo 

Architektury, budownictwa, nadzoru architektoniczno-budowlanego, planowania i zagospodarowania 
przestrzennego, geodezji i kartografii, rewitalizacji budownictwa, wspierania mieszkalnictwa, gospodarki 
nieruchomościami, infrastruktury komunalnej, rodzinnych ogrodów działkowych. 

budżet 
Opracowywania, wykonywania, kontroli realizacji i przygotowywania sprawozdań z wykonania budżetu 
państwa, systemu finansowania: samorządu terytorialnego, sfery budżetowej, bezpieczeństwa państwa, 
wynikające z zarządzania długiem publicznym. 

członkostwo Rzeczypospolitej 
Polskiej w Unii Europejskiej 

Udziału organów administracji rządowej w pracach organów UE, działalności informacyjnej i edukacyjnej 
służącej rozpowszechnianiu wiedzy o integracji europejskiej i zasadach funkcjonowania UE oraz polityce 
Rady Ministrów w tej dziedzinie, zgodności polskiego systemu prawa z prawem UE oraz ochrony interesów 
RP w postępowaniach przed organami sądowymi UE i EFTA, przygotowania organów administracji 
rządowej do wykonywania zadań wynikających z członkostwa RP w UE zatrudnienia obywateli polskich w 
instytucjach i agendach UE. 

energia Energii, surowców energetycznych i paliw. 

finanse publiczne Realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa 
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Obszar administracji Dział obejmuje sprawy 

gospodarka 
Gospodarki, w tym jej konkurencyjności, współpracy gospodarczej z zagranicą, oceny zgodności, miar i 
probiernictwa, własności przemysłowej, innowacyjności, działalności gospodarczej, promocji gospodarki 
polskiej oraz współpracy z organizacjami samorządu gospodarczego. 

gospodarka morska 
Transportu morskiego i żeglugi morskiej, obszarów morskich, portów i przystani morskich, przemysłu 
stoczniowego, ochrony środowiska morskiego, dotyczące gospodarowania mieniem przedsiębiorstw 
państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa funkcjonujących w tym obszarze. 

gospodarka wodna 

Kształtowania, ochrony i racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych, utrzymania śródlądowych 
wód powierzchniowych, stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z infrastrukturą techniczną 
związaną z tymi wodami, obejmującą budowle oraz urządzenia wodne, utrzymania śródlądowych dróg 
wodnych, ochrony przeciwpowodziowej, funkcjonowania państwowej służby hydrologiczno-
meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej, współpracy międzynarodowej na wodach 
granicznych. 

gospodarka złożami kopalin 
Prowadzenia racjonalnej gospodarki złożami kopalin, w obszarze objętym ich wydobyciem, uzgadniania 
koncesji na wydobywanie, w zakresie kopalin objętych własnością górniczą Skarbu Państwa, współpracy 
w nadzorze nad wydobywaniem kopalin, kwalifikacji w zakresie górnictwa. 

instytucje finansowe Funkcjonowania rynku finansowego. 

informatyzacja 

Informatyzacji administracji publicznej oraz podmiotów wykonujących zadania publiczne, systemów i sieci 
teleinformatycznych administracji publicznej, wspierania inwestycji w dziedzinie informatyzacji, realizacji 
zobowiązań międzynarodowych RP w dziedzinie informatyzacji i telekomunikacji, udziału w kształtowaniu 
polityki UE w zakresie informatyzacji, rozwoju społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałania 
wykluczeniu cyfrowemu, rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną, kształtowania polityki państwa 
w zakresie ochrony danych osobowych, telekomunikacji, bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, rejestrów 
państwowych. 

kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

Rozwoju i opieki nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem narodowym oraz sprawy działalności 
kulturalnej. 

kultura fizyczna Sportu, wychowania fizycznego, rehabilitacji ruchowej.  

łączność Poczty. 

nauka Nauki, w tym badań naukowych i prac rozwojowych. 

obrona narodowa 
W czasie pokoju: obrony Państwa oraz Sił Zbrojnych RP, udziału RP w wojskowych przedsięwzięciach 
organizacji międzynarodowych oraz w zakresie wywiązywania się z zobowiązań militarnych, wynikających 
z umów międzynarodowych, umów offsetowych. 

oświata i wychowanie 
Kształcenia, nauczania, wychowania, kultury fizycznej dzieci i młodzieży, organizacji dziecięcych i 
młodzieżowych, udzielania pomocy materialnej dzieciom i młodzieży, międzynarodowej współpracy dzieci 
i młodzieży. 

praca 
Zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, stosunków pracy i warunków pracy, wynagrodzeń i świadczeń 
pracowniczych, zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych, związków zawodowych i organizacji 
pracodawców.  

rodzina 

Uwarunkowań demograficznych w kraju, opieki nad dzieckiem do lat 3, ochrony i wspierania rodziny z 
dziećmi na utrzymaniu, rozwoju systemu pieczy zastępczej nad dzieckiem, koordynowania i organizowania 
współpracy organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie realizacji 
praw rodziny i dziecka, współpracy międzynarodowej dotyczącej realizacji i ochrony praw rodziny i 
dziecka. 

rolnictwo 

Produkcji roślinnej i ochrony roślin uprawnych, nasiennictwa, produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt, 
ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego oraz ochrony zwierząt, nadzoru 
nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, 
wytwarzania, przetwarzania i składowania, nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi 
weterynaryjnymi i wyrobami medycznymi stosowanymi w weterynarii, nadzoru nad zdrowotną jakością 
pasz oraz sprawy organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz 
genetycznie zmodyfikowanych, izb rolniczych, związków zawodowych rolników i organizacji społeczno-
zawodowych rolników. 

rozwój regionalny 

Programowania i koordynacji polityki rozwoju, programowania i realizacji polityki regionalnej, planowania 
i zagospodarowania przestrzennego na poziomie krajowym i regionalnym, polityki miejskiej, 
opracowywania dokumentów programowych z zakresu społeczno-gospodarczego, regionalnego i 
przestrzennego rozwoju kraju, wykonywania zadań państwa członkowskiego określonych w przepisach UE 
dotyczących funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, opracowywania analiz i prognoz rozwoju 
społeczno-gospodarczego, regionalnego i przestrzennego, opiniowania zgodności rządowych strategii i 
programów rozwoju, zarządzania programami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności, zawierania, kontrolowania realizacji i rozliczania kontraktów wojewódzkich, współpracy z JST 
oraz organizacjami je zrzeszającymi, koordynacji opracowywania przez samorządy województw RPO, 
zawierania, monitorowania i oceny przebiegu regionalnych porozumień programowych. 

rozwój wsi 
Kształtowania ustroju rolnego państwa, ochrony gruntów przeznaczonych na cele rolne, scalania i 
wymiany gruntów, gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz podziału i rozgraniczenia nieruchomości na 
obszarze wsi, infrastruktury wsi, rozwoju przedsiębiorczości, ubezpieczenia społecznego rolników. 
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Obszar administracji Dział obejmuje sprawy 

rybołówstwo 
Rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego, racjonalnego gospodarowania żywymi zasobami 
morza, gospodarki rybnej i organizacji rynku rybnego, organizacji producentów rybnych, związków 
organizacji producentów rybnych i organizacji międzybranżowych. 

rynki rolne 
Przetwórstwa i przechowalnictwa rolno-spożywczego, jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 
oraz mechanizmów regulacji rynków rolnych. 

sprawiedliwość 
Sądownictwa, prokuratury, notariatu, adwokatury i radców prawnych, wykonywania kar oraz środków 
wychowawczych i środka poprawczego orzeczonego przez sądy oraz sprawy pomocy postpenitencjarnej, 
tłumaczy przysięgłych, nieodpłatnej pomocy prawnej. 

sprawy wewnętrzne 

Ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony granicy, kontroli ruchu granicznego i 
cudzoziemców oraz koordynacji działań związanych z polityką migracyjną państwa, zarządzania 
kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej, nadzoru nad ratownictwem górskim i 
wodnym, obywatelstwa, ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów, rejestracji stanu 
cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk. 

sprawy zagraniczne 

Stosunków RP z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi, reprezentowania i ochrony 
interesów RP za granicą, koordynacji polityki zagranicznej RP, reprezentowania i ochrony interesów 
polskich obywateli oraz polskich osób prawnych za granicą, a także współpracy z Polakami zamieszkałymi 
za granicą, współpracy rozwojowej, kształtowania międzynarodowego wizerunku RP, dyplomacji 
publicznej i kulturalnej. 

Skarb Państwa Dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. 

szkolnictwo wyższe 
Szkolnictwa wyższego, w tym sprawy nadzoru nad szkołami wyższymi oraz sprawy finansowania nauki w 
szkołach wyższych. 

środowisko 

Ochrony i kształtowania środowiska oraz racjonalnego wykorzystywania jego zasobów, ochrony przyrody, 
geologii, gospodarki zasobami naturalnymi, kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska i 
badania stanu środowiska, leśnictwa, ochrony lasów i gruntów leśnych, łowiectwa, mikroorganizmów 
genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych. 

transport Funkcjonowania oraz rozwoju infrastruktury transportu. 

turystyka Zagospodarowania turystycznego kraju oraz mechanizmów regulacji rynku turystycznego. 

wyznania religijne oraz 
mniejszości narodowe i 
etniczne 

Stosunków Państwa z Kościołem Katolickim oraz innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, związane 
z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, integracją 
obywatelską i społeczną osób, zachowaniem i rozwojem języka regionalnego. 

zabezpieczenie społeczne 

Ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego, funduszy emerytalnych, pomocy społecznej i 
świadczeń dla osób i gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, 
przeciwdziałania patologiom, rządowych programów w zakresie pomocy społecznej, świadczeń 
socjalnych, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, kombatantów i 
osób represjonowanych, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, działalności pożytku 
publicznego, koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej, podmiotów 
działających w sferze pożytku publicznego. 

zdrowie 

Ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej, nadzoru nad produktami leczniczymi, wyrobami 
medycznymi, wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro, wyposażeniem wyrobów medycznych, w tym 
do diagnostyki in vitro, aktywnymi wyrobami medycznymi do implantacji i produktami biobójczymi oraz 
nad kosmetykami w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, organizacji i nadzoru nad systemem 
Państwowe Ratownictwo Medyczne, zawodów medycznych, warunków sanitarnych i nadzoru 
sanitarnego, koordynacji bezpieczeństwa żywności, organizmów genetycznie zmodyfikowanych w 
zakresie wydawania decyzji zezwalających na wprowadzanie do obrotu nowej żywności oraz w zakresie 
wydawania zezwoleń na wprowadzanie do obrotu produktów leczniczych, lecznictwa uzdrowiskowego, 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie rzeczowych świadczeń leczniczych. 

żegluga śródlądowa 
Funkcjonowania, rozwoju śródlądowych dróg wodnych, ruchu wodnego, przewozu osób i rzeczy środkami 
w zakresie żeglugi śródlądowej, budowy oraz modernizacji śródlądowych dróg wodnych, współpracy 
międzynarodowej na wodach granicznych oraz ujętych w systemie międzynarodowych dróg wodnych. 

 

2.1.2 Otwartość danych 

Formularz służy do wprowadzenia informacji o użytkownikach systemu oraz dokonania charakterystyki 
informacji gromadzonych i przetwarzanych w systemie.  

Każdy System może mieć tylko jeden zbiór danych dotyczący „Otwartości danych”. 

Strukturę formularza przedstawiono na rysunku 23. 

W sekcji „Charakterystyka informacji przetwarzanych w systemie” pola dotyczące kluczowych obiektów 

biznesowych mogą być dodawane (przycisk ) i usuwane (przycisk ) wielokrotnie, przy czym wymagany jest 
przynajmniej jeden poprawnie wprowadzony zbiór informacji. 

W przypadku pola „Czas dostępności systemu”, użytkownik ma do wyboru trzy wartości, z których może wybrać 
tylko jedną. 



28 

 

Wybranie opcji „godziny pracy” ww. sekcji, skutkuje pojawieniem się dwóch dodatkowych pół do określenia w 
jakich godzinach system jest dostępny. Godziny muszą być wpisane wg systemu 24h 
(dwudziestoczterogodzinnego). 

 

Z kolei po wybieraniu opcji „inny”, pojawi się dodatkowe pole tekstowe „czas dostępności – inny”, do którego 
użytkownik musi wpisać odpowiednie informacje o czasie dostępu do systemu (np. w każdy wtorek, w godz. 
12:00 - 16:30). 
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Rysunek 23. Ekran formularza „Otwartość danych” 

Tabela 4. Zakres formularza „Otwartość danych” 

POLE TYP DANYCH DEFINICJA I INFORMACJE DODATKOWE 

Użytkownicy 

Rodzaje użytkowników 
korzystających z systemu 

Tekst (41) 

Należy wybrać wszystkie rodzaje (kategorie) użytkowników 
korzystających z systemu. 

Dozwolony wybór kilku z wartości:  

• użytkownicy wewnętrzni (danej instytucji), 

• użytkownicy innych instytucji publicznych, 

• obywatele (osoby fizyczne), 

• podmioty zewnętrzne (osoby prawne). 

użytkownicy wewnętrzni 
(danej instytucji) - suma 
zarejestrowanych 
aktywnych użytkowników 

Liczba całkowita nieujemna 

Wymagane jeśli w polu Rodzaje użytkowników korzystających z 
systemu wybrano wartość użytkownicy wewnętrzni (danej 
instytucji). 

Nieaktywne jeśli w polu Rodzaje użytkowników korzystających z 
systemu nie zaznaczono użytkownicy wewnętrzni (danej 
instytucji). 

Wartość nie może być większa niż 99999999. 

użytkownicy innych 
instytucji publicznych - suma 
zarejestrowanych 
aktywnych użytkowników 

Liczba całkowita nieujemna 

Wymagane jeśli w polu Rodzaje użytkowników korzystających z 
systemu wybrano wartość użytkownicy innych instytucji 
publicznych. 

Nieaktywne jeśli w polu Rodzaje użytkowników korzystających z 
systemu nie zaznaczono użytkownicy innych instytucji 
publicznych. 

Wartość nie może być większa niż 99999999. 
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obywatele (osoby fizyczne) - 
suma zarejestrowanych 
aktywnych użytkowników 

Liczba całkowita nieujemna 

Wymagane jeśli w polu Rodzaje użytkowników korzystających z 
systemu wybrano wartość obywatele (osoby fizyczne) 

Nieaktywne jeśli w polu Rodzaje użytkowników korzystających z 
systemu nie zaznaczono obywatele (osoby fizyczne). 

Wartość nie może być większa niż 99999999. 

podmioty zewnętrzne 
(osoby prawne) - suma 
zarejestrowanych 
aktywnych użytkowników 

Liczba całkowita nieujemna 

Wymagane jeśli w polu Rodzaje użytkowników korzystających z 
systemu wybrano wartość podmioty zewnętrzne (osoby prawne)  

Nieaktywne jeśli w polu Rodzaje użytkowników korzystających z 
systemu nie zaznaczono podmioty zewnętrzne (osoby prawne).  

Wartość nie może być większa niż 99999999. 

Suma zarejestrowanych 
aktywnych użytkowników 

Nieujemna liczba całkowita 
(8) 

Proszę podać średnią liczbę użytkowników aktywnych (minimum 
zalogowanych) w okresie ostatnich 3 miesięcy. 
W przypadku braku możliwości określenia liczby użytkowników 
należy podać rząd wielkości. Uwaga: Wartość pola nie może 
przekroczyć 40 mln. 

Charakterystyka informacji przetwarzanych w systemie 

System zbiera dane na 
potrzeby realizacji zadania 
publicznego 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Należy wskazać czy na poziomie systemu gromadzone są dane na 
potrzeby realizacji zadania publicznego, przy czym zadanie 
publiczne to jest każde działanie administracji, które realizuje ona 
na podstawie przepisów prawa. 

System zbiera dane 
osobowe 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Należy wybrać „Tak", jeśli system przetwarza dane osobowe 
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 2015 r.  

System zbiera informacje 
wrażliwe 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Należy wybrać "Tak", jeśli system przetwarza informacje wrażliwe 
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 2015 r. (art. 
27). 

System zbiera dane objęte 
tajemnicą prawnie 
chronioną lub prawami osób 
trzecich 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Należy wskazać czy na poziomie systemu gromadzone są dane 
objęte np. tajemnicą handlową, przedsiębiorstwa, tajemnicą 
statystyczną lub chronione prawami autorskimi. 

Kluczowe obiekty biznesowe Tekst (255) 

Należy podać kluczowe obiekty biznesowe, będące przedmiotem 
funkcjonowania systemu reprezentującą jego część składową np. 
w systemie SI2PEM jego obiektem biznesowym są raporty z 
wyników pomiarów PEM. 

Typowy okres przetwarzania 
kluczowych obiektów 
biznesowych 

Tekst (13) 

Należy podać standardowy okres przetwarzania kluczowego 
obiektu biznesowego np. formularz podatkowy PIT składany raz w 
roku. 

Dozwolona jedna z wartości:  

• dziennie, 

• tygodniowo, 

• miesięcznie, 

• kwartalnie, 

• rocznie, 

• nieregularnie. 

Liczba kluczowych obiektów 
biznesowych 
przetwarzanych w typowym 
okresie 

Liczba całkowita nieujemna 

Należy podać liczbę kluczowych obiektów biznesowych 
przetwarzanych w (zaznaczonym) typowym okresie.  

Wartość nie może być większa niż 99999999999. 

Liczba rekordów  Liczba całkowita nieujemna 

Należy podać ogólną liczbę rekordów, jaką przechowuje system 
rocznie. W przypadku problemów z określeniem dokładnej liczby 
rekordów należy podać wartość przybliżoną. 

Wartość nie może być większa niż 999999999999999. 
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Roczny przyrost liczby 
rekordów  

Liczba całkowita nieujemna 

Liczba nowo wygenerowanych w danym roku rekordów (różnica 
liczby rekordów w danym roku minus liczba rekordów na koniec 
roku poprzedniego). W przypadku problemów z określeniem 
dokładnej liczby rekordów należy podać wartość przybliżoną. 

Wartość nie może być większa niż 999999999999999. 

Udostępnianie danych publicznych 

Liczba wniosków o dostęp 
do informacji publicznej 

Liczba całkowita nieujemna 

Należy podać liczbę wniosków o dostęp do informacji publicznej z 
systemu za okres ostatniego roku kalendarzowego (w przypadku 
dużej zmienności liczby wniosków można podać średnią z 
ostatnich 3 lat). 

Wartość nie może być większa niż 99999. 

Liczba wniosków o ponowne 
wykorzystywanie informacji 
sektora publicznego 

Liczba całkowita nieujemna 

Należy podać liczbę wniosków o ponowne wykorzystywanie 
informacji sektora publicznego z systemu za okres ostatniego roku 
kalendarzowego. W przypadku dużej zmienności liczby wniosków 
można podać średnią z ostatnich 3 lat. 

Wartość nie może być większa niż 99999. 

Dane publiczne Systemu 
mogą być udostępnione 
innym podmiotom 
publicznym 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Należy zaznaczyć „Tak” jeśli inne podmioty publiczne mają dostęp 
do danych publicznych systemu. 

Dane publiczne Systemu 
mogą być udostępnione 
innym podmiotom 
publicznym - Opis 

Tekst(500) 

Pole aktywne w przypadku wybrania opcji „Tak” w polu „Dane 
publiczne Systemu mogą być udostępnione innym podmiotom 
publicznym”. 

Jeśli dane publiczne przetwarzane w systemie mogą być 
udostępnione innym podmiotom publicznym, to należy wskazać 
zakres tych danych, z uwzględnieniem przepisów ustawy o 
ochronie danych osobowych. 

Udostępnione dane innym 
podmiotom publicznym - 
adres www 

Tekst(100) 

Pole aktywne w przypadku wybrania opcji „Tak” w polu „Dane 
publiczne Systemu mogą być udostępnione innym podmiotom 
publicznym”. 

Należy wpisać adres strony lub nazwę systemu, za pomocą 
którego dane są udostępniane. 

Dane publiczne systemu 
mogą być udostępnione 
obywatelom i podmiotom 
prywatnym 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Należy zaznaczyć „Tak” jeśli obywatele, organizacje pozarządowe 
czy biznes mają dostęp do danych systemu. 

Dane publiczne systemu 
mogą być udostępnione 
obywatelom i podmiotom 
prywatnym - Opis 

Tekst(500) 

Pole aktywne w przypadku wybrania opcji „Tak” w polu „Dane 
publiczne systemu mogą być udostępnione obywatelom i 
podmiotom prywatnym”. 

Jeśli dane publiczne przetwarzane w systemie mogą być 
udostępnione obywatelom, organizacjom pozarządowym czy 
biznesowi, to należy wskazać zakres tych danych, bez danych 
osobowych. 

Udostępnione dane 
obywatelom i podmiotom 
prywatnym - adres www 

Tekst(100) 

Pole aktywne w przypadku wybrania opcji „Tak” w polu „Dane 
publiczne systemu mogą być udostępnione obywatelom i 
podmiotom prywatnym”. 

Należy wpisać adres strony lub nazwę systemu, za pomocą 
którego dane są udostępniane. 

Dane publiczne Systemu 
mogą być udostępniane 
automatycznie 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Należy zaznaczyć „Tak” Należy zaznaczyć „Tak” jeśli obywatele, 
organizacje pozarządowe czy biznes mają dostęp do danych 
systemu. 

Dane publiczne Systemu 
mogą być udostępniane 
automatycznie - Opis 

Tekst(500) 

Pole aktywne w przypadku wybrania opcji „Tak” w polu „Dane 
publiczne Systemu mogą być udostępniane automatycznie”. 

Jeśli dane publiczne przetwarzane w systemie mogą być 
udostępniane automatycznie np. poprzez API, to należy wskazać 
zakres tych danych, z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych 
osobowych. 

Udostępnianie danych 
automatycznie - adres www 

Tekst(100) 

Pole aktywne w przypadku wybrania opcji „Tak” w polu „Dane 
publiczne Systemu mogą być udostępniane automatycznie”. 

Należy wpisać adres www źródła, np. końcówkę API, które służy 
udostępnianiu danych. 
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Dane z Systemu są 
udostępniane na portalu 
dane.gov.pl 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Należy zaznaczyć „Tak” jeśli dane z systemu są udostępniane na 
portalu dane.gov.pl. 

Dane z Systemu są 
udostępniane na portalu 
dane.gov.pl - adres www 

Tekst (100) 

Pole aktywne w przypadku wybrania opcji „Tak” w polu „Dane z 
Systemu są udostępniane na portalu dane.gov.pl”. 

Należy podać adres www strony portalu dane.gov.pl. 

Dane z Systemu są 
udostępniane na BIP 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Należy zaznaczyć „Tak” jeśli dane z systemu są udostępniane na 
BIP. 

Dane z Systemu są 
udostępniane na BIP - adres 
www 

Tekst (100) 

Pole aktywne w przypadku wybrania opcji „Tak” w polu „Dane z 
Systemu są udostępniane na BIP”. 

Należy podać adres www na stronie BIP. 

Czas dostępności systemu Tekst (100) 

Należy wybrać jedną z wartości:  

• 24/7, 

• godziny pracy, 

• inny 

Należy wskazać rzeczywisty czas dostępności systemu.  

W przypadku zaznaczenia opcji „godziny pracy” pojawią się dwa 
pola tekstowe na 5 znaków: „od”, „do”. 

Czas dostępności systemu - 
Od 

Tekst (5) 

Wymagane jeśli Czas dostępności systemu ma wartość godziny 
pracy. 

Nieaktywne jeśli Czas dostępności systemu nie ma wartości 
godziny dostępu. 

Wartość musi mieć format: HH:MM (reprezentacja godz. w 
systemie 24h) 

Czas dostępności systemu - 
Do 

Tekst (5) 

Wymagane jeśli Czas dostępności systemu ma wartość godziny 
pracy. 

Nieaktywne jeśli Czas dostępności systemu nie ma wartości 
godziny dostępu. 

Wartość musi mieć format: HH:MM (reprezentacja godz. w 
systemie 24h) 

Czas dostępności systemu - 
inny 

Tekst (100) 
Pole pojawi się po wybraniu opcji „inny” w polu „Czas dostępności 
systemu”. 

Charakterystyka informacji gromadzonych w systemie 

Częstotliwość aktualizacji 
danych 

Tekst (23) 

Dozwolona jedna z wartości:  

• na bieżąco, 

• co tydzień, 

• co miesiąc, 

• co kwartał, 

• co pół roku, 

• co rok, 

• rzadziej niż raz na rok. 

Należy podać, jak często dane w systemie są uzupełnianie lub 
modyfikowane. 

Retencja danych Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Należy zaznaczyć „Tak” w przypadku przechowywania w systemie 
danych archiwalnych. 

Zasady retencji danych Tekst (1024) 

Pole aktywne w przypadku zaznaczenia TAK w polu „Retencja 
danych” 

Należy opisać, jakie są zasady przechowywania danych 
archiwalnych (np. czy są przechowywane okresowo, jak długo), jak 
również wskazać, jaki zakres czasowy obejmują przechowywane 
obecnie w systemie dane (w latach). 

Nieaktywne jeśli stan pola Retencja danych ma wartość Nie. 
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Wprowadzenie danych do 
systemu 

Tekst (35) 

Dozwolony wybór kilku z wartości:  

• gestora danych, 

• import z zewnętrznych źródeł danych, 

• sprawozdania /formularze, 

• system internetowy, 

• urzędy podległe  

Należy wybrać z listy rozwijanej źródło danych wprowadzanych do 
systemu.  

W przypadku, gdy na liście nie ma stosowanej opcji wprowadzania 
danych, istnieje możliwość wpisania (lub dopisania do już 
wybranych) nazwy innego obiektu i dodanie go poprzez wciśnięcie 
klawisza >Enter<. Tekst (100). Czynność można powtórzyć 
wielokrotnie, a wpisane wartości można usuwać.  

Istnieje opis techniczny 
systemu 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Należy zaznaczyć „Tak” jeśli istnieje opis techniczny systemu. 

Istnieje opis techniczny bazy 
danych systemu 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Należy zaznaczyć „Tak” jeśli istnieje opis techniczny bazy danych 
systemu. 

Kontrola jakości danych Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Należy zaznaczyć „Tak” w przypadku istnienia mechanizmów 
kontroli jakości danych (norm, standardów lub narzędzi, w tym 
wewnętrznych, wypracowanych przez gestora danych). 

Mechanizmy kontroli jakości 
danych 

Tekst (500) 

Wymagane w przypadku zaznaczenia „Tak” w polu „Kontrola 
jakości danych”. 

Należy krótko opisać stosowane mechanizmy kontroli jakości 
danych. 

Dostęp do danych Tekst (19) 

Dozwolony wybór kilku z wartości: 

• API - REST, 

• API – inny system, 

• usługi sieciowe - SOA, 

• usługi sieciowe – inne, 

• wms/wfs, 

• zapytania przez gui, 

• brak. 

Należy podać sposoby, za pomocą których można uzyskać dostęp 
do danych zgromadzonych w systemie. 

W przypadku, gdy na liście nie ma stosowanego sposobu dostępu 
do danych, istnieje możliwość wpisania (lub dopisania do już 
wybranych) nazwy innego obiektu i dodanie go poprzez wciśnięcie 
klawisza >Enter<. Tekst (100). Czynność można powtórzyć 
wielokrotnie, a wpisane wartości można usuwać. 

API - informacje i 
dokumentacja interfejsu 

Tekst (41) 

Pole aktywne w przypadku zaznaczenia „API – REST” lub „API – 
inny system” w polu „Dostęp do danych”. 

Dozwolony wybór kilku z wartości: 

• istnieją dobre praktyki wykorzystania API, 

• istnieją przykłady wykorzystania API, 

• istnieje dokumentacja API. 

Jeśli system dostarcza API, należy podać stopień wsparcia dla jego 
użycia. 

API - dostęp do 
dokumentacji interfejsu - 
adres www 

Tekst (100) 

Pole aktywne w przypadku zaznaczenia „API – REST” lub „API – 
inny system” w polu „Dostęp do danych”. 

Należy wpisać adres www, pod którym udostępniono 
dokumentację interfejsu API. 
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Kontrola dostępu do danych 
przez API 

Tekst (100) 

Pole aktywne w przypadku zaznaczenia „API – REST” lub „API – 
inny system” w polu „Dostęp do danych”. 

Należy wskazać na liście wykorzystywane metody kontroli dostępu 
do danych przez API. 

Dozwolony wybór kilku z wartości: 

• stosowanie polityki korzystania z API oraz planów 
korzystania z API przez różne typy użytkowników 

• stosowanie limitów per-IP oraz per-API-Key 

• stosowanie kluczy zgodnych z zasadami konstrukcji tokenów 
Web JSON 

• stosowanie białych i czarnych list użytkowników 

• stosowanie reguł dławiących destrukcyjnych użytkowników 
w przypadku zagrożenia zablokowaniem API (DOS attack) 

• stosowanie dynamicznie aktualizowanych zasad 
ograniczania transferu 

W przypadku, gdy na liście nie ma stosowanego sposobu dostępu 
do danych, istnieje możliwość wpisania (lub dopisania do już 
wybranych) nazwy innego obiektu i dodanie go poprzez wciśnięcie 
klawisza >Enter<. Tekst (100). Czynność można powtórzyć 
wielokrotnie, a wpisane wartości można usuwać. 

Eksport danych z Systemu Tekst (100) 

Dozwolony wybór kilku z wartości: 

• csv, 

• Json, 

• xls, 

• XML. 

Należy podać możliwe formaty wyeksportowania danych z 
Systemu.  

W przypadku, gdy na liście nie ma sposobu eksportu  danych, 
istnieje możliwość wpisania (lub dopisania do już wybranych) 
nazwy innego obiektu i dodanie go poprzez wciśnięcie klawisza 
>Enter<. Tekst (100). Czynność można powtórzyć wielokrotnie, a 
wpisane wartości można usuwać. 

Eksport danych z systemu - 
adres www 

Tekst (100) 
Należy wpisać adres www, pod którym można eksportować dane z 
systemu. 

Udostępnianie danych w 
celu ponownego 
wykorzystywania 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Należy podać czy system udostępnia dane w celu ich ponownego 
wykorzystywania zgodnie z Ustawą o ponownym 
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z 25 lutego 2016 
r. 

Warunki ponownego 
wykorzystywania danych 

Tekst (100) 

Dozwolony wybór kilku z wartości: 

• brak, 

• obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji 
ponownie wykorzystywanej, 

• obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i 
pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego, 

• zakres odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za 
udostępniane lub przekazywane informacje. 

Należy wskazać czy istnieje zakres odpowiedzialności podmiotu 
zobowiązanego za udostępniane lub przekazywane informacje. 

W przypadku, gdy na liście nie ma warunków ponownego 
wykorzystywania danych, istnieje możliwość wpisania (lub 
dopisania do już wybranych) nazwy innego obiektu i dodanie go 
poprzez wciśnięcie klawisza >Enter<. Tekst (100). Czynność można 
powtórzyć wielokrotnie, a wpisane wartości można usuwać. 

Opłaty za udostępnianie 
danych 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Należy wskazać, czy w jakichkolwiek przypadkach pobierane są 
opłaty za udostępnianie danych z systemu. 

Warunki i sposób naliczania 
opłat 

Tekst (500) 

Pole aktywne w przypadku zaznaczenia Tak w polu „Opłaty za 
udostępnianie danych”. 

Jeśli za udostępnianie danych z systemu pobierane są opłaty, 
należy podać, jakich przypadków to dotyczy oraz jakie są warunki i 
sposoby naliczania opłat. 

Uwagi Tekst (1024) 
Użytkownik ma możliwość wpisania komentarza do 
wprowadzonych danych. 
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2.1.3 Wykonawcy/Podwykonawcy/Właściciel  

Do zdefiniowania wykonawcy i/lub podwykonawców systemu, właściciela biznesowego, a także podmiotu 
prowadzącego służy formularz „Wykonawcy/Podwykonawcy/Właściciel”.  

Każdy System może mieć tylko jeden zbiór Wykonawców/Podwykonawców/Właścicieli. 

Formularz „Wykonawcy/Podwykonawcy/Właściciel” przed wybraniem wykonawcy/podwykonawcy 
przedstawiono na rysunku 24. 
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Rysunek 24. Ekran formularza „Wykonawcy/Podwykonawcy/Właściciel” 

Zbiór danych dla sekcji „Wykonawca i podwykonawcy” może być wprowadzany wielokrotnie, z zastrzeżeniem, 
że wymagany jest przynajmniej jeden poprawny zestaw. 

Jeśli w części „Właściciel biznesowy” użytkownik zaznaczy opcję „Tak” dla pola „Podmiot wypełniający jest 
właścicielem biznesowym”, to pole „Nazwa podmiotu” powinno wypełniać się automatycznie pobraną z systemu 
nazwą instytucji jednocześnie blokując się. Natomiast po wybraniu „Nie” pole z nazwą podmiotu powinno 
zostanie odblokowane, aby użytkownik mógł samodzielnie wpisać własną. 

W przypadku zaznaczenia opcji „Tak” w polu „Podmiot prowadzący system” (w części „Właściciel biznesowy”) 
dane zostaną automatycznie przepisane do odpowiednich pól w części „Podmiot prowadzący/administrujący”. 
W innym wypadku należy wprowadzić dane dotyczące podmiotu, który prowadzi system lub nim administruje. 
Po zapisaniu formularza dane zostają zachowane. 

Tabela 5. Zakres informacyjny formularza Wykonawcy/Podwykonawcy/Właściciel 

POLE TYP DANYCH DEFINICJE I INFORMACJE DODATKOWE 

Wykonawca i podwykonawcy 

Typ wykonawcy Tekst (12) 

Dozwolona jedna z wartości:  

• Wykonawca,  

• Podwykonawca. 

Możliwość dodania wielu rekordów dla Wykonawcy i 
podwykonawcy. 

Wykonawca - podmiot zobowiązany do wykonania systemu. 

Podwykonawca - podmiot zobowiązany umową z Wykonawcą do 
wykonania/dostarczenia określonego elementu aplikacji. 

Nazwa Tekst (255) Należy wpisać nazwę wykonawcy/podwykonawcy 

Siedziba 
wykonawcy/podwykonawcy 

Tekst (21) 

Dozwolona jedna z wartości: 

• Rzeczpospolita Polska 

• Poza terytorium RP.  

Miejsce/terytorium zarejestrowania podmiotu prowadzącego 
działalność.  

Siedziba 
wykonawcy/podwykonawcy – 
kraj 

Tekst (100) 

Wymagane jeśli w Siedziba wykonawcy/podwykonawcy wybrano 
Poza terytorium RP. 

Nieaktywne jeśli w Siedziba wykonawcy/podwykonawcy wybrano 
Rzeczpospolita Polska. 
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POLE TYP DANYCH DEFINICJE I INFORMACJE DODATKOWE 

REGON Tekst (14) 

Wymagane jeśli w Siedziba wykonawcy/podwykonawcy wybrano 
Rzeczpospolita Polska. 

Nieaktywne jeśli w Siedziba wykonawcy/podwykonawcy wybrano 
Poza terytorium RP. 

Numer REGON (Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki 
Narodowej) pole aktywne dla podmiotów mających siedzibę na 
terytorium RP.  

Miejscowość Tekst (100) 

Jeśli w Siedziba wykonawcy/podwykonawcy wybrano 
Rzeczpospolita Polska wybór jest ograniczony do miejscowości 
zgromadzonych w bazie TERYT aplikacji SIST. Możliwy jest wybór z 
listy autopodpowiedzi. 

Jeśli w Siedziba wykonawcy/podwykonawcy wybrano Poza 
terytorium RP należy wpisać nazwę konkretnej miejscowości. 

Kod pocztowy Tekst (6) 
Należy wpisać kod według formatu: dd-ddd, gdzie d to cyfra z 
przedziału 0-9. 

Ulica Liczba (100)  

Wymagane, jeżeli miejscowość z pola Miejscowość ma ulice oraz w 
polu Siedziba wykonawcy/podwykonawcy wybrano opcję 
Rzeczpospolita Polska. Możliwy jest wybór z listy autopodpowiedzi.  

Wartość ograniczona do ulic zgromadzonych w bazie TERYT aplikacji 
SIST oraz zawężona do miejscowości z pola Miejscowość jeśli w 
Siedziba wykonawcy/podwykonawcy wybrano Rzeczpospolita 
Polska. 

Dowolna wartość jeśli w Siedziba wykonawcy/podwykonawcy 
wybrano Poza terytorium RP. 

Możliwe jest podanie nazwy własnej ulicy nieznajdującej się w bazie 
TERYT aplikacji gdy w Siedziba wykonawcy/podwykonawcy 
wybrano Rzeczpospolita Polska. 

Numer budynku Tekst (50) 

Numer budynku dla miejscowości z ulicami.  

Pole wymagane, jeżeli w polu Siedziba wykonawcy/podwykonawcy 
wybrano opcję Rzeczpospolita Polska. 

Adres e-mail Tekst (50) 

Należy wpisać e-mail osoby kontaktowej z ramienia 
przedsiębiorstwa. 

Wartość musi mieć format poprawnego adresu e-mail. 

Adres WWW Tekst (50) 
Należy wpisać adres strony WWW danej instytucji. 

Wartość musi mieć format poprawnego URL 

Właściciel biznesowy 

Podmiot wypełniający jest 
właścicielem biznesowym 

Tekst (3) 

Jeżeli podmiot wypełniający formularz jest właścicielem 
biznesowym Systemu należy zaznaczyć opcję „Tak”. 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Stan domyślny: nieokreślony.  

Nazwa podmiotu  Tekst (255) 

Nazwa właściciela biznesowego systemu tj. instytucji będącej 
właścicielem systemu. 

Wypełnia się automatycznie pobraną z systemu nazwą instytucji, 
jeśli dla pola Podmiot wypełniający jest właścicielem biznesowym 
wybrano Tak. Aktywne dla stanu Nie lub nieokreślony – możliwość 
wpisania własnej nazwy. 

Komórka organizacyjna Tekst (255) 
Należy podać nazwę działu/departamentu Instytucji będącej 
właścicielem biznesowym systemu. Nie należy podawać skrótów 
działów/departamentów czy stron internetowych 

REGON Tekst (14) 
Numer REGON (Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki 
Narodowej).  

Miejscowość Tekst (100) 
Wybór ograniczony do miejscowości zgromadzonych w bazie TERYT 
aplikacji SIST. Możliwy jest wybór z listy autopodpowiedzi. 

Kod pocztowy 
Format [dd-ddd], gdzie d to 
cyfra 

Należy wpisać kod według formatu: dd-ddd, gdzie d to cyfra z 
przedziału 0-9. 

Ulica Liczba (100) 

Wymagane jeśli miejscowość z pola Miejscowość ma ulice. 

Wartość ograniczona do ulic zgromadzonych w bazie TERYT aplikacji 
SIST oraz zawężona do miejscowości z pola Miejscowość. 

Możliwy jest wybór z listy autopodpowiedzi lub wpisać ręcznie 
(możliwe jest podanie nazwy własnej ulicy nieznajdującej się w bazie 
TERYT aplikacji). 

Numer budynku Tekst (50) Należy podać numer budynku. 

Imię i nazwisko osoby 
kontaktowej 

Tekst (100) 
Należy wpisać imię i nazwisko pracownika Właściciela biznesowego 
do kontaktów w sprawach związanych z systemem. 
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POLE TYP DANYCH DEFINICJE I INFORMACJE DODATKOWE 

Numer telefonu Tekst (32) 

Numer telefonu komórkowego musi zaczynać od numeru 
kierunkowego kraju (np. +48 dla Polski) i później 9-cyfrowy ciąg cyfr 
rozdzielony myślnikami po każdych trzech cyfrach np. +48 500-000-
000. Numer telefonu stacjonarnego musi zaczynać od numeru 
kierunkowego dla danego województwa i później 7-cyfrowy ciąg cyfr 
rozdzielony myślnikami po trzech, dwóch i dwóch cyfrach np. 22 
800-00-00. 

Adres e-mail Tekst (50) 
Należy wpisać e-mail osoby do kontaktów. 

Wartość musi mieć format poprawnego adresu e-mail. 

Podmiot prowadzący system Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Należy wskazać, czy podmiot prowadzi system i jednocześnie nim 
administruje. 

W przypadku, gdy „Właściciel biznesowy jest jednocześnie 
„Podmiotem prowadzącym/administrującym” należy wybrać Tak. 

Podmiot prowadzący/administrujący  

Uwaga: 

1. Jeśli w polu Podmiot prowadzący system wybrano Tak, to wszystkie pola tej sekcji będą nieaktywne, a przyjęta w nich wartość 
będzie identyczna z wartością poszczególnych pól z sekcji Właściciel biznesowy. 

2. Poszczególne pola tej sekcji będą wymagane jeśli w polu Podmiot prowadzący system wybrano Nie albo stan pola jest  nieokreślony 
(z wyjątkiem pól: Komórka organizacyjna, Kod pocztowy oraz Ulica). 

Typ relacji kontraktowej Tekst (12) 

Należy wybrać jedną z wartości: 

• Instytucja podległa/nadzorowana,  

• Partnerstwo publiczno-prywatne,  

• Partnerstwo publiczno-publiczne,  

• Outsourcing. 

Nazwa podmiotu  Tekst (255) 

Należy wpisać nazwę podmiotu prowadzącego bądź 
administrującego System. 

Dodatkowe dane, takie jak komórka organizacyjna (np. Wydział / 
Dział) oraz dane osoby kontaktowej (administrującej systemem) 
należy wpisać w kolejnych polach formularza. 

Komórka organizacyjna Tekst (255) 
Należy podać nazwę działu/departamentu Instytucji będącej 
podmiotem prowadzącym bądź administrującym. 

REGON Tekst (14) 
Numer REGON (Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki 
Narodowej).  

Miejscowość Tekst (100) 

Wybór ograniczony do miejscowości zgromadzonych w bazie TERYT 
aplikacji SIST. 

Możliwy jest wybór z listy autopodpowiedzi. 

Kod pocztowy 
Format [dd-ddd], gdzie d to 
cyfra. 

Należy wpisać kod według ściśle określonego formatu. 

Ulica Liczba (100) 
Wymagane jeśli miejscowość z pola Miejscowość ma ulice. 

Wybór z listy autopodpowiedzi lub wpisywany ręcznie. 

Numer domu Tekst (10) Należy podać numer domu. 

Imię i nazwisko osoby 
kontaktowej 

Tekst (100) 
Należy wpisać imię i nazwisko pracownika podmiotu prowadzącego 
bądź administrującego do kontaktów w sprawach związanych z 
systemem. 

Numer telefonu Tekst (20) 

Numer telefonu komórkowego musi zaczynać od numeru 
kierunkowego kraju (np. +48 dla Polski) i później 9-cyfrowy ciąg cyfr 
rozdzielony myślnikami po każdych trzech cyfrach np. +48 500-000-
000. Numer telefonu stacjonarnego musi zaczynać od numeru 
kierunkowego dla danego województwa i później 7-cyfrowy ciąg cyfr 
rozdzielony myślnikami po trzech, dwóch i dwóch cyfrach np. 22 
800-00-00. 

Adres e-mail Tekst (50) 
Należy wpisać e-mail osoby kontaktowej. 

Wartość musi mieć format poprawnego adresu e-mail. 

Uwagi Tekst (1024) 
Użytkownik ma możliwość wpisania komentarza do wprowadzonych 
danych. 

 

2.1.4 Wykorzystane technologie  

Formularz „Wykorzystane technologie” przedstawiony na rysunku 25 służy użytkownikowi do wprowadzenia 
danych dotyczących wykorzystywanych w swoich systemach technologii (oprogramowania, aplikacji, systemów, 
serwerów itp.), a także informacji o własności intelektualnej.  
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Każdy System może mieć tylko jeden zbiór Wykorzystanych technologii. 

W sekcji „Stos technologiczny” formularza znajdują się pola z listą podpowiedzi wielokrotnego wyboru i z 
możliwością wpisania własnej nazwy. 

Z kolei w sekcji „Informacje o udostępnianym zasobie” oraz „Własność intelektualna” znajdują się pola logiczne, 
gdzie należy wybrać jedną z dwóch wartości: Tak lub Nie. W przypadku wyboru Tak uaktywnią się wymagane 
pola, w których należy doprecyzować informacje, jeśli Nie – pola będą nieaktywne. 

 

Rysunek 25. Ekran formularza „Wykorzystane technologie” 

Tabela 6. Zakres informacyjny formularza „Wykorzystane technologie” 

POLE TYP DANYCH DEFINICJE I INFORMACJE DODATKOWE 

Stos technologiczny 
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POLE TYP DANYCH DEFINICJE I INFORMACJE DODATKOWE 

Warstwa prezentacji Tekst (20) 

Dozwolony wybór kilku z wartości: 

• AJAX 

• Angular 

• HTML5 

• HTML starszej wersji 

• JavaScript 

• JQuery 

• Terminal 

• Windows 

Należy wskazać technologie stosowane do utworzenia warstwy 
prezentacji odpowiedzialnej za komunikację z użytkownikiem. 

Na liście znajdują się popularne/najczęściej stosowane 
technologie.  

W przypadku stosowania innych technologii (brak na liście), należy 
w polu Warstwa prezentacji – Tekst (100) - wpisać (lub dopisać do 
wybranych z listy)jej nazwę i wcisnąć klawisz >Enter<. Czynność 
można powtórzyć wielokrotnie. Wprowadzone dane można 
usunąć. 

Warstwa aplikacji Tekst (13) 

Dozwolony wybór kilku z wartości:  

• ASP.NET 

• C 

• C# 

• C++ 

• Delphi 

• Java 

• PHP 

• Python 

• Ruby-on-riles 

Warstwa aplikacji to warstwa pozwalająca użytkownikowi na 
przeglądanie danych zawartych w systemie. Należy wskazać, które 
rozwiązania wykorzystano w implementacji warstwy prezentacji w 
systemie. Jeżeli nazwy nie ma na liście należy ręcznie wprowadzić 
własną wartość. 

W przypadku stosowania innych technologii (brak na liście), należy 
w polu Warstwa aplikacji – Tekst (100) – wpisać (lub dopisać do 
wybranych z listy) jej nazwę i wcisnąć klawisz >Enter<. Czynność 
można powtórzyć wielokrotnie. Wprowadzone dane można 
usunąć. 

Serwer aplikacyjny Tekst (27) 

Dozwolony wybór kilku z wartości:  

• Apache 

• GlassFish 

• IIS 

• Jboss 

• Jetty 

• NGINX 

• Oracle Application Server 

• Tomcat 

• Windows 

Należy wybrać  serwer aplikacyjny, który zapewnia działanie 
aplikacji. 

Serwer aplikacji umożliwia wdrażanie i uruchamianie aplikacji 
biznesowych (systemów informatycznych). 

W przypadku stosowania innych technologii (brak na liście), należy 
w polu Serwer aplikacyjny – Tekst (100) – wpisać (lub dopisać do 
wybranych z listy) jej nazwę i wcisnąć klawisz >Enter<. Czynność 
można powtórzyć wielokrotnie. Wprowadzone dane można 
usunąć. 
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POLE TYP DANYCH DEFINICJE I INFORMACJE DODATKOWE 

Bazy danych Tekst (30) 

Dozwolony wybór kilku z wartości:  

• IBM DB2 

• Firebird 

• Microsoft SQL Server 

• Microsoft SQL Server Express 

• MySQL 

• Oracle 

• PostgreSQL 

• SQLite 

Należy wybrać z listy technologie stosowane do tworzenia 
warstwy bazy danych odpowiedzialnej za proces przechowywania 
i wymianę danych. 

W przypadku stosowania innych technologii (brak na liście), należy 
w polu Bazy danych – Tekst (100) – wpisać (lub dopisać do 
wybranych z listy) jej nazwę i wcisnąć klawisz >Enter<. Czynność 
można powtórzyć wielokrotnie. Wprowadzone dane można 
usunąć. 

System operacyjny Tekst (21) 

Dozwolony wybór kilku z wartości: 

• AIX 

• CentOS 

• Debian 

• FreeBSD 

• Gentoo 

• Red Hat 

• Slackware 

• Solaris 

• SUSE 

• Ubuntu Server 

• Windows 365 

• Windows Server 2003 

• Windows Server 2008 

• Windows Server 2012 

Należy wybrać typ systemu operacyjnego, stworzony dla serwera 
aplikacji. 

W przypadku stosowania innych technologii (brak na liście), należy 
w polu System operacyjny – Tekst (100) – wpisać (lub dopisać do 
wybranych z listy) jej nazwę i wcisnąć klawisz >Enter<. Czynność 
można powtórzyć wielokrotnie. Wprowadzone dane można 
usunąć. 

Posiadane środowisko 
wirtualizacyjne 

Tekst (33) 

Dozwolony wybór kilku z wartości:  

• ASP.NET 

• Citrix Xen Server 

• HVM 

• Hyper-V 

• KVM 

• Java 

• PHP 

• Red Hat Enterprise Virtualization 

• VMware 

Należy wskazać z jakiego środowiska wirtualizacyjnego korzysta 
system. 

W przypadku stosowania innych technologii (brak na liście), należy 
w polu Posiadane środowisko wirtualizacyjne – Tekst (100) – 
wpisać (lub dopisać do wybranych z listy) jej nazwę i wcisnąć 
klawisz >Enter<. Czynność można powtórzyć wielokrotnie. 
Wprowadzone dane można usunąć. 

Inne składowe technologiczne Tekst (1024) 
Należy wskazać inne składowe technologiczne systemu nie 
wymienione w pozostałych polach, które według użytkownika są 
istotne w działalności systemu. 

Informacje o udostępnianym zasobie 

Dokumentacja techniczna dla 
systemu 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Należy zaznaczyć opcję TAK, jeżeli dla systemu powstała 
dokumentacja techniczna. 



43 

POLE TYP DANYCH DEFINICJE I INFORMACJE DODATKOWE 

Miejsce przechowywania 
dokumentacji technicznej 

Tekst (500) 

Pole aktywne i wymagane w przypadku zaznaczenia opcji Tak w 
polu Dokumentacja techniczna dla systemu. 

Należy podać dokładny adres w formacie: 
województwo/miejscowość/ulica/nr budynku lub odnośnik do 
strony WWW, w którym przechowywana jest dokumentacja 
projektowa. 

Własność intelektualna 

Pełne prawo do kodu źródłowego Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Należy zaznaczyć opcję TAK, jeżeli jednostka posiada pełne prawo 
do kodu źródłowego systemu. 

Warunki korzystania z kodu 
źródłowego i dokumentacji 

Tekst (2048) 

Pole aktywne i wymagane w przypadku zaznaczenia opcji Tak w 
polu Pełne prawo do kodu źródłowego. 

Należy podać na jakich warunkach jednostka może 
korzystać/modyfikować/udostępniać kod źródłowy systemu. 

Uwagi Tekst (1024) 
Użytkownik ma możliwość wpisania komentarza do 
wprowadzonych danych. 

 

2.1.5 Wykorzystane zasoby fizyczne 

Formularz „Wykorzystane zasoby fizyczne” służy wprowadzeniu zbioru danych o centrach przetwarzania danych, 
w których znajduje się system. Z pozycji „Listy” (rysunek 26) użytkownik może dodać nowy obiekt, 
edytować/modyfikować lub usunąć już istniejący. 

Każdy System może mieć wiele zbiorów Wykorzystanych zasobów fizycznych. 

 

Rysunek 26. Ekran listy Wykorzystanych zasobów fizycznych 

W przypadku wprowadzenia nowych zasobów fizycznych użytkownik powinien nacisnąć przycisk , wtedy na 
ekranie pojawi się formularz „Wykorzystane zasoby fizyczne” (rys. 36), po wypełnieniu wymaganych pól i 
zapisaniu formularza nowe zasoby fizyczne pojawią się na liście. 

 

Rysunek 27. Ekran formularza „Wykorzystane zasoby fizyczne” 
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Tabela 7. Zakres informacyjny formularza „Wykorzystane zasoby fizyczne” 

POLE TYP DANYCH DEFINICJE I INFORMACJE DODATKOWE 

Zasoby fizyczne 

Nazwa CPD, w którym znajduje 
się System 

Tekst (255) 

Należy podać nazwę CPD, na którym został zainstalowany system. 
W przypadku umieszczenia systemu w CPD będącego własnością 
jednostki pojawi się podpowiedź w polu, w innym przypadku 
należy nazwę wpisać ręcznie. Możliwość dodania wielu rekordów. 

Typ centrum Tekst (10) 

Dozwolony wybór jednej z wartości:  

• Podstawowe, 

• Zapasowe, 

• Backup. 

Należy określić rolę jaką pełni dane CPD.  

Podstawowe - CPD wykorzystywane w codziennych operacjach, 
które jest podstawowym zasobem wspierającym działanie 
aplikacji. 

Zapasowe - CPD uruchamiane w sytuacjach awaryjnych, kiedy 
podstawowe CPD nie może być wykorzystane. 

Backup - CPD służące do składowania kopii zapasowych i 
odzyskiwania ich w przypadku awarii. 

Typ zasobów dla aplikacji Tekst (22) 

Dozwolony wybór jednej z wartości:  

• wewnętrzne – CPD, 

• zewnętrzne – dzierżawa, 

• zewnętrzne – IaaS, 

• zewnętrzne – PaaS. 

Należy określić sposób zapewniania zasobów dla danej aplikacji:  

Wewnętrzne - CPD - Centrum Przetwarzania Danych będące 
własnością instytucji, 

Zewnętrzna - Dzierżawa - Centrum Przetwarzania Danych, którego 
instytucja nie jest właścicielem, ale wynajmuje je i zarządza w 
całości (sprzętem i oprogramowaniem), 

Zewnętrzna - IaaS – (Chmura obliczeniowa Inftrastructure as a 
service) - Instytucja wynajmuje wirtualne serwery w chmurze 
obliczeniowej, zarządza całością oprogramowania od poziomu 
systemu operacyjnego, 

Zewnętrzne - PaaS – (Chmura obliczeniowa Platform as a Service) 
- Instytucja wynajmuje wirtualne platformy w chmurze 
obliczeniowej z konkretną konfiguracją, ale zarządza tylko danymi 
i własnymi aplikacjami. 

Hostowanie systemu na terenie 
RP 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Należy wybrać opcję NIE, jeżeli system jest hostowany na terenie 
innego kraju niż Rzeczypospolita Polska. 

Miejsce hostowania systemu Tekst (255) 

Pole aktywne i wymagane w przypadku zaznaczenia opcji Nie w 
polu Hostowanie systemu na terenie RP. 

Należy wskazać w jakim kraju jest hostowany system. 

Przydzielony RAM [GB] 
Liczba zmiennoprzecinkowa 
9d2 nieujemna 

Należy podać ile GB RAM-u zostało przydzielonych do 
zapewnienia działalności systemu. 

Niewymagane w przypadku wyboru w polu Typ zasobów dla 
aplikacji opcji Zewnętrzna – PaaS. 

Przydzielony CPU [rdzenie] Liczba całkowita dodatnia 

Należy podać ile rdzeni CPU zostało przydzielonych do 
zapewnienia działalności systemu.  

Niewymagane w przypadku wyboru w polu Typ zasobów dla 
aplikacji opcji Zewnętrzna – PaaS. 

Przydzielona pojemność – 
Macierze Dyskowe [TB] 

Liczba zmiennoprzecinkowa 
9d2 nieujemna 

Należy podać ile TB pojemności dyskowej zostało przydzielonych 
do zapewnienia działalności systemu.  

Niewymagane w przypadku wyboru w polu Typ zasobów dla 
aplikacji opcji Zewnętrzna – PaaS. 

Uwagi Tekst (1024) 
Użytkownik ma możliwość wpisania komentarza do 
wprowadzonych danych. 

 

2.1.6 Interoperacyjność 

Formularz „Interoperacyjność” (rysunek 28 i 29) służy do wprowadzania zbiorów danych dotyczących współpracy 
(sposobu komunikacji) systemu użytkownika z innymi systemami, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. 



45 

Każdy System może mieć wiele zbiorów „Interoperacyjność”. 

 

Rysunek 28. Ekran formularza „Interoperacyjność” – lista pozycji 

 

 

Rysunek 29. Ekran formularza „Interoperacyjność” 

Tabela 8. Zakres informacyjny formularza „Interoperacyjność” 

POLE TYP DANYCH DEFINICJE I INFORMACJE DODATKOWE 

Nazwa Tekst (50) 
Należy podać nazwę interoperacyjności, która musi być unikalna 
w obrębie Systemu. 

Obiekt danych Tekst (200) 
Należy wybrać z autopodpowiedzi lub wpisać ręcznie nazwę 
obiektu danych, który jest pobierany z innego systemu. 

Opis przesłanych danych Tekst (1024) 

Należy wprowadzić informacje o zakresie danych pobieranych z 
innego systemu. Np. dla obiektu Pojazd system może pobierać 
tylko informację o jego numerze rejestracyjnym, VIN oraz danych 
właściciela. 

Nazwa systemu - źródło danych Tekst (1024) 
Należy wprowadzić nazwę systemu, z którego opisywany system 
pobiera dane. Domyślna podpowiedź nazwy podmiotów z SIST. 

Odbiorcy korzystający z danych Tekst (1024) 

Należy wskazać typ odbiorców, którzy korzystają z danych 
pobranych ze wskazanego systemu. Możliwy wybór kilku z 
wartości: 

• Przedsiębiorcy, 

• Obywatele, 

• Urzędy Wojewódzkie, 

Istnieje możliwość wprowadzenia własnej nazwy grupy 
odbiorców. 
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POLE TYP DANYCH DEFINICJE I INFORMACJE DODATKOWE 

Częstotliwość wywołania Tekst (100) 

Możliwy wybór jednej z wartości: 

• co kilka dni, 

• kilka razy dziennie, 

• online, 

• raz dziennie. 

Możliwe jest podanie innych wartości. 

Szacunkowa ilość 
przekazywanych danych w 
wywołaniu [MB] 

Liczba zmiennoprzecinkowa 
9d2 nieujemna 

Należy wprowadzić szacunkową wielkość danych, które są 
przekazywane w pojedynczym wywołaniu. Jeżeli nie jest możliwe 
podanie dokładnej wartości należy podać wartość szacunkową. 

Informacje dodatkowe Tekst (1024) 
Należy wskazać jakie działania umożliwia współpraca pomiędzy 
systemami lub jakie informacje zapewnia odbiorcom 
korzystającym z systemu. 

Uwagi Tekst (1024) 
Użytkownik ma możliwość wpisania komentarza do 
wprowadzonych danych. 

 

2.1.7 Usługi zaufania i elektronicznej identyfikacji 

Każdy System może mieć tylko jeden zbiór Usług zaufania i elektronicznej identyfikacji. 

Wprowadzane do formularza dane dotyczą: 

• identyfikacji elektronicznej i usługi zaufania w systemie (w tym adresu e-mail osoby odpowiedzialnej za 
wykorzystanie środków elektronicznej identyfikacji, pole może być wielokrotnie dodawane i usuwane),  

• realizacji, walidacji i certyfikacji podpisu elektronicznego,  

• podpisu elektronicznego kwalifikowanego,  

• obsługi certyfikatów oraz  

• Centrum certyfikacji. 
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Rysunek 30. Ekran formularza „Usługi zaufania i elektronicznej identyfikacji” 
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Tabela 9. Zakres informacyjny formularza Usługi zaufania i elektronicznej identyfikacji 

POLE TYP DANYCH DEFINICJE I INFORMACJE DODATKOWE 

Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania w systemie 

System wykorzystuje 
elektroniczną identyfikację 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Należy wybrać opcję TAK, jeżeli system wykorzystuje 
elektroniczną identyfikację. 

Nazwa elektronicznej 
identyfikacji 

Tekst (100) 

Wymagane jeśli w polu System wykorzystuje elektroniczną 
identyfikację zaznaczono Tak  

Należy podać nazwę oprogramowania, z którego korzysta 
system np. Profil Zaufany, Węzeł Krajowy, mojeID. 

Poziom wykorzystania Tekst (6) 

Wymagane jeśli w polu System wykorzystuje elektroniczną 
identyfikację zaznaczono Tak.  

Dozwolony jest wybór jednej z wartości: 

• Niski, 

• Średni, 

• Wysoki. 

System wykorzystuje środki 
notyfikowane z innych państw 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Należy wybrać opcję TAK, jeżeli system wykorzystuje środki 
notyfikowane z innych państw. 

System wykorzystuje usługi 
zaufania 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Należy wybrać opcję TAK, jeżeli system wykorzystuje usługi 
zaufania. 

Nazwa usługi zaufania Tekst (65) 

Wymagane jeśli w polu System wykorzystuje usługi zaufania 
zaznaczono Tak.  

Dozwolony jest wybór kilku z wartości: 

• kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia 
elektronicznego, 

• kwalifikowana walidacja pieczęci elektronicznej, 

• kwalifikowana walidacja podpisu elektronicznego, 

• kwalifikowany certyfikat uwierzytelnienia strony, 

• kwalifikowany znacznik czasu, 

• pieczęć elektroniczna kwalifikowana, 

• pieczęć elektroniczna zaawansowana, 

• pieczęć elektroniczna zwykła, 

• podpis elektroniczny kwalifikowany, 

• podpis elektroniczny zaawansowany, 

• podpis elektroniczny zwykły, 

• zwykła usługa rejestrowanego doręczenia 
elektronicznego, 

• zwykła walidacja pieczęci elektronicznej, 

• zwykła walidacja podpisu elektronicznego, 

• zwykły certyfikat uwierzytelnienia strony, 

• zwykły znacznik czasu.  

W przypadku, gdy na liście nie ma nawy stosowanej usługi 
zaufania, istnieje możliwość wpisania (lub dopisania do już 
wybranych) nazwy innego obiektu i dodanie go poprzez 
wciśnięcie klawisza >Enter<. Tekst (100). Czynność można 
powtórzyć wielokrotnie, a wpisane wartości można usuwać. 

Nieaktywne, jeśli dla pola System wykorzystuje usługi zaufania 
zaznaczono Nie. 

System zapewnia uznawanie 
kwalifikowanych usług zaufania z 
zagranicy 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Należy wybrać opcję TAK, jeżeli system uznaje zagraniczne 
kwalifikowalne usługi zaufania. 
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POLE TYP DANYCH DEFINICJE I INFORMACJE DODATKOWE 

Rodzaj uznawanych 
kwalifikowanych usług zaufania z 
zagranicy 

Tekst (38) 

Wymagane jeśli w polu System zapewnia uznawanie 
kwalifikowanych usług zaufania z zagranicy zaznaczono Tak. 

Dozwolony wybór kilku z wartości: 

• kwalifikowany podpis elektroniczny 

• kwalifikowana pieczęć elektroniczna 

• kwalifikowane znaczniki czasu. 

W przypadku, gdy na liście nie ma rodzaju uznawanych usług z 
zagranicy, istnieje możliwość wpisania (lub dopisania do już 
wybranych) nazwy innego obiektu i dodanie go poprzez 
wciśnięcie klawisza >Enter<. Tekst (100). Czynność można 
powtórzyć wielokrotnie, a wpisane wartości można usuwać. 

Nieaktywne, jeśli dla pola System zapewnia uznawanie 
kwalifikowanych usług zaufania z zagranicy zaznaczono Nie. 

Sposób uwierzytelniania systemu Tekst (100) 
Należy podać jaki jest sposób uwierzytelniania użytkownika w 
systemie np. login oraz hasło, Active Directory, certyfikat SSL. 

Rodzaj uwierzytelniania systemu Tekst (18) 

Należy wybrać jedną z wartości: 

• jednoskładnikowe, 

• dwuskładnikowe. 

W przypadku, gdy na liście nie ma rodzaju uwierzytelniania 
systemu , istnieje możliwość wpisania (lub dopisania do już 
wybranych) nazwy innego obiektu i dodanie go poprzez 
wciśnięcie klawisza >Enter<. Tekst (100). Czynność można 
powtórzyć wielokrotnie, a wpisane wartości można usuwać. 

Adres e-mail osoby 
odpowiedzialnej za 
wykorzystanie środków 
elektronicznej identyfikacji/usług 
zaufania/uwierzytelniania 

Tekst (254) 

Wartość musi mieć format poprawnego adresu e-mail. 

Dane mogą być wpisywane i usuwane wielokrotnie. 

Wymagany jest przynajmniej jeden poprawny zestaw. 

Podpis elektroniczny – realizacja 

Oprogramowanie: 

Przygotowane do tworzenia 
podpisu zgodnie z eIDAS 

Tekst (3) 

Wymagane jeśli w polu Nazwa usługi zaufania zaznaczono:  

• podpis elektroniczny zwykły,  

• podpis elektroniczny zaawansowany, albo  

• podpis elektroniczny kwalifikowany. 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Nieaktywne, jeśli w polu Nazwa usługi zaufania są inne opcje. 

Data zapewnienia 
funkcjonalności  

Data 

Wymagane jeśli w polu Przygotowane do tworzenia podpisu 
zgodnie z eIDAS zaznaczono Nie  

Nieaktywne, jeśli dla pola Przygotowane do tworzenia podpisu 
zgodnie z eIDAS jest Tak. 

Realizuje podpis stosując SHA2, 
w jednym z formatów 
wskazanych przez eIDAS 

Tekst (3) 

Wymagane jeśli w polu Przygotowane do tworzenia podpisu 
zgodnie z eIDAS zaznaczono Tak  

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Nieaktywne, jeśli dla pola Przygotowane do tworzenia podpisu 
zgodnie z eIDAS zaznaczono Nie. 

Data zapewnienia 
funkcjonalności 

Data 

Wymagane jeśli w polu Realizuje podpis stosując SHA2, w 
jednym z formatów wskazanych przez eIDAS zaznaczono Nie.  

Nieaktywne, jeśli dla pola Realizuje podpis stosując SHA2, w 
jednym z formatów wskazanych przez eIDAS zaznaczono Tak 
albo stan jest nieokreślony. 

Realizuje podpis w oparciu o 
certyfikat kwalifikowany wydany 
w dowolnym państwie UE 
zgodnie z nową strukturą opisaną 
w grupie standardów EN 319 412 
Certificate Profiles 

Tekst (3) 

Wymagane jeśli w polu Przygotowane do tworzenia podpisu 
zgodnie z eIDAS zaznaczono Tak.  

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Nieaktywne, jeśli dla pola Przygotowane do tworzenia podpisu 
zgodnie z eIDAS zaznaczono Nie. 
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POLE TYP DANYCH DEFINICJE I INFORMACJE DODATKOWE 

Data zapewnienia 
funkcjonalności 

Data 

Wymagane jeśli w polu Realizuje podpis w oparciu o certyfikat 
kwalifikowany wydany w dowolnym państwie UE zgodnie z 
nową strukturą opisaną w grupie standardów EN 319 412 
Certificate Profiles zaznaczono Nie. 

Nieaktywne, jeśli dla pola Realizuje podpis w oparciu o 
certyfikat kwalifikowany wydany w dowolnym państwie UE 
zgodnie z nową strukturą opisaną w grupie standardów EN 
319 412 Certificate Profiles zaznaczono Tak. 

Składanie podpisu 
elektronicznego przy użyciu SHA-
1 

Tekst (78) 

Wymagane jeśli w polu Przygotowane do tworzenia podpisu 
zgodnie z eIDAS zaznaczono Tak. 

Należy wybrać jedną z wartości: 

• usunięto możliwość złożenia podpisu SHA-1, 

• zmieniono w konfiguracji algorytm z SHA-1 na SHA-2, 

• pouczono użytkowników, aby nie stosowali SHA-1, 

• nie wykonano art. 137 UoUZ - nadal istnieje możliwość 
składania podpisów SHA-1. 

Podpis elektroniczny - walidacja 

Oprogramowanie: 

Przygotowane do rozpoznawania 
podpisów kwalifikowanych z całej 
UE zgodne z eIDAS 

Tekst (3) 

Wymagane jeśli w polu Nazwa usługi zaufania zaznaczono:  

• zwykła walidacja podpisu elektronicznego, albo  

• kwalifikowana walidacja podpisu elektronicznego. 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Nieaktywne, jeśli w polu Nazwa usługi zaufania są inne opcje. 

Data zapewnienia 
funkcjonalności 

Data 

Wymagane jeśli w polu Przygotowane do rozpoznawania 
podpisów kwalifikowanych z całej UE zgodne z eIDAS 
zaznaczono Nie. 

Nieaktywne, jeśli dla pola Przygotowane do rozpoznawania 
podpisów kwalifikowanych z całej UE zgodne z eIDAS 
zaznaczono Tak. 

Wykorzystuje SHA2 Tekst (3) 

Wymagane jeśli w polu Przygotowane do rozpoznawania 
podpisów kwalifikowanych z całej UE zgodne z eIDAS 
zaznaczono Tak. 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Nieaktywne, jeśli dla pola Przygotowane do rozpoznawania 
podpisów kwalifikowanych z całej UE zgodne z eIDAS 
zaznaczono Nie. 

Data zapewnienia 
funkcjonalności 

Data 

Wymagane jeśli w polu Wykorzystuje SHA2 zaznaczono Nie. 

Nieaktywne, jeśli dla pola Wykorzystuje SHA2 zaznaczono Tak 
albo stan jest nieokreślony. 

Wykorzystuje znaczniki czasu 
wystawione w oparciu o SHA2 

Tekst (3) 

Wymagane jeśli w polu Przygotowane do rozpoznawania 
podpisów kwalifikowanych z całej UE zgodne z eIDAS 
zaznaczono Tak. 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Nieaktywne, jeśli dla pola Przygotowane do rozpoznawania 
podpisów kwalifikowanych z całej UE zgodne z eIDAS 
zaznaczono Nie. 

Data zapewnienia 
funkcjonalności 

Data 

Wymagane jeśli w polu Wykorzystuje znaczniki czasu 
wystawione w oparciu o SHA2 zaznaczono Nie. 

Nieaktywne, jeśli dla pola Wykorzystuje znaczniki czasu 
wystawione w oparciu o SHA2 zaznaczono Tak. 

Wykorzystuje certyfikaty 
kwalifikowane ze zmienioną 
strukturą zgodną z grupą 
standardów EN 319 412 
Certificate Profiles 

Tekst (3) 

Wymagane jeśli w polu Przygotowane do rozpoznawania 
podpisów kwalifikowanych z całej UE zgodne z eIDAS 
zaznaczono Tak. 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Nieaktywne, jeśli dla pola Przygotowane do rozpoznawania 
podpisów kwalifikowanych z całej UE zgodne z eIDAS 
zaznaczono Nie. 
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POLE TYP DANYCH DEFINICJE I INFORMACJE DODATKOWE 

Data zapewnienia 
funkcjonalności  

Data 

Wymagane jeśli w polu Wykorzystuje certyfikaty 
kwalifikowane ze zmienioną strukturą zgodną z grupą 
standardów EN 319 412 Certificate Profiles zaznaczono Nie. 

Nieaktywne, jeśli dla pola Wykorzystuje certyfikaty 
kwalifikowane ze zmienioną strukturą zgodną z grupą 
standardów EN 319 412 Certificate Profiles zaznaczono Tak. 

Podpis elektroniczny - certyfikacja 

Dane zawarte w certyfikacie 
podpisu elektronicznego są 
wykorzystywane w innych celach 
niż do weryfikacji podpisu 

Tekst (3) 

Wymagane jeśli w polu Nazwa usługi zaufania jest:  

• podpis elektroniczny zwykły,  

• podpis elektroniczny zaawansowany, albo  

• podpis elektroniczny kwalifikowany. 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Nieaktywne, jeśli w polu Nazwa usługi zaufania są inne opcje. 

Systemy są przygotowane do 
pozyskania danych w inny 
sposób, gdy certyfikaty będą 
zapisane w notacji zgodnej ze 
standardem 319 412-1 v1.1.1 

Tekst (3) 

Wymagane jeśli w polu Dane zawarte w certyfikacie podpisu 
elektronicznego są wykorzystywane w innych celach niż do 
weryfikacji podpisu zaznaczono Tak. 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Nieaktywne, jeśli dla pola Dane zawarte w certyfikacie podpisu 
elektronicznego są wykorzystywane w innych celach niż do 
weryfikacji podpisu zaznaczono Nie. 

Data zapewnienia 
funkcjonalności 

Data 

Wymagane jeśli w polu Systemy są przygotowane do 
pozyskania danych w inny sposób, gdy certyfikaty będą 
zapisane w notacji zgodnej ze standardem 319 412-1 v1.1.1 
zaznaczono Nie. 

Nieaktywne, jeśli dla pola Systemy są przygotowane do 
pozyskania danych w inny sposób, gdy certyfikaty będą 
zapisane w notacji zgodnej ze standardem 319 412-1 v1.1.1 
zaznaczono Tak. 

Systemy są przygotowane do 
pozyskania danych w inny 
sposób, gdy certyfikat nie będzie 
posiadał tych danych 

Tekst (3) 

Wymagane jeśli w polu Dane zawarte w certyfikacie podpisu 
elektronicznego są wykorzystywane w innych celach niż do 
weryfikacji podpisu zaznaczono Tak. 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Nieaktywne, jeśli dla pola Dane zawarte w certyfikacie podpisu 
elektronicznego są wykorzystywane w innych celach niż do 
weryfikacji podpisu zaznaczono Nie. 

Data zapewnienia 
funkcjonalności  

Data 

Wymagane jeśli w polu Systemy są przygotowane do 
pozyskania danych w inny sposób, gdy certyfikat nie będzie 
posiadał tych danych zaznaczono Nie. 

Nieaktywne, jeśli dla pola Systemy są przygotowane do 
pozyskania danych w inny sposób, gdy certyfikat nie będzie 
posiadał tych danych zaznaczono Tak. 

Podpis elektroniczny kwalifikowany 

Kwalifikowany podpis 
elektroniczny realizowany jest za 
pomocą narzędzi udostępnianych 
poprzez przeglądarki 
internetowe 

Tekst (3) 

Wymagane jeśli w polu Nazwa usługi zaufania jest podpis 
elektroniczny kwalifikowany. 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Nieaktywne, jeśli w polu Nazwa usługi zaufania są inne opcje. 

Narzędzia zachowają 
funkcjonalność w 
przeglądarkach, gdy zaprzestaną 
one obsługiwać protokół NPAPI 

Tekst (3) 

Wymagane jeśli w polu Kwalifikowany podpis elektroniczny 
realizowany jest za pomocą narzędzi udostępnianych poprzez 
przeglądarki internetowe zaznaczono Tak. 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Nieaktywne, jeśli dla pola Kwalifikowany podpis elektroniczny 
realizowany jest za pomocą narzędzi udostępnianych poprzez 
przeglądarki internetowe zaznaczono Nie. 
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POLE TYP DANYCH DEFINICJE I INFORMACJE DODATKOWE 

Data zapewnienia 
funkcjonalności  

Data 

Wymagane jeśli w polu Narzędzia zachowają funkcjonalność w 
przeglądarkach, gdy zaprzestaną one obsługiwać protokół 
NPAPI zaznaczono Nie. 

Nieaktywne, jeśli dla pola Narzędzia zachowają funkcjonalność 
w przeglądarkach, gdy zaprzestaną one obsługiwać protokół 
NPAPI zaznaczono Tak. 

Obsługa certyfikatów 

Systemy w zakresie obsługi 
certyfikatów sprawdzają ich 
status korzystając z list TSL w 
trybie on-line 

Tekst (3) 

Wymagane jeśli w polu Nazwa usługi zaufania jest:  

• zwykły certyfikat uwierzytelnienia strony, albo 

• kwalifikowany certyfikat uwierzytelnienia strony. 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Nieaktywne, jeśli w polu Nazwa usługi zaufania są inne opcje. 

Zmiana w europejskiej lub 
krajowej strukturze PKI 
dotyczącym obsługi certyfikatów 
wymaga modyfikacji lub zmiany 
konfiguracji systemu 

Tekst (3) 

Wymagane jeśli w polu Nazwa usługi zaufania jest:  

• zwykły certyfikat uwierzytelnienia strony, albo 

• kwalifikowany certyfikat uwierzytelnienia strony. 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Nieaktywne, jeśli w polu Nazwa usługi zaufania są inne opcje. 

Centrum certyfikacji 

Instytucja posiada centrum 
certyfikacji 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Należy wybrać opcję TAK, jeżeli instytucja posiada centrum 
certyfikacji. 

Centrum certyfikacji jest 
dostawcą usług zaufania w 
rozumieniu rozporządzenia eIDAS 

Tekst (3) 

Wymagane jeśli w polu Instytucja posiada centrum certyfikacji 
zaznaczono Tak. 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Nieaktywne, jeśli dla pola Instytucja posiada centrum 
certyfikacji zaznaczono Nie albo stan jest nieokreślony. 

Należy wybrać opcję TAK, jeżeli centrum certyfikacji jest 
dostawcą usług zaufania w rozumieniu rozporządzenia eIDAS. 

Centrum certyfikacji świadczy 
usługi publicznie 

Tekst (3) 

Wymagane jeśli w polu Instytucja posiada centrum certyfikacji 
zaznaczono Tak. 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Nieaktywne, jeśli dla pola Instytucja posiada centrum 
certyfikacji zaznaczono Nie. 

Należy wybrać opcję TAK, jeżeli centrum certyfikacji świadczy 
usługi publicznie. 

Centrum certyfikacji świadczy 
usługi w systemie zamkniętym 

Tekst (3) 

Wymagane jeśli w polu Instytucja posiada centrum certyfikacji 
zaznaczono Tak. 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Nieaktywne, jeśli dla pola Instytucja posiada centrum 
certyfikacji zaznaczono Nie. 

Należy wybrać opcję TAK, jeżeli centrum certyfikacji świadczy 
usługi w systemie zamkniętym. 

Uwagi Tekst (1024) 
Użytkownik ma możliwość wpisania komentarza do 
wprowadzonych danych. 

 

2.1.8 Import 

Dane do sekcji Systemy mogą zostać zaimportowane w formacie arkusza kalkulacyjnego, a dane do każdego pola 
muszą być w oddzielnych komórkach zgodnie z regułami walidacyjnymi poszczególnych formularzy. 

Kolejność zakładek w arkuszu kalkulacyjnym musi być zgodna z kolejnością formularzy w sekcji Systemy, przy 
czym dane, które mogą być podane wielokrotnie np. Obiekty biznesowe w formularzu Otwartość danych muszą 
być utworzone w oddzielnym arkuszu. 
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Import nie może zostać wykonany, jeżeli nastąpiły zmiany w rekordach. W celu dokonania importu należy 
najpierw wyeksportować dane, a następnie zaimportować przygotowany plik, który musi mieć rozszerzenie .xlsx. 

W przypadku błędów występujących w pliku zostaną zaimportowane jedynie wiersze, do których system nie ma 
zastrzeżeń, a dla pozostałych pojawi się z informacja z rodzajem błędu. 

Jeżeli jednostka posiada dane o systemach najwygodniejszą forma ich wprowadzenia do SIST jest import. W tym 
celu należy wykonać eksport danych systemu. Do wygenerowanego arkusza należy wprowadzić nowe dane 
(dodać do istniejących danych) uwzględniając znaczenie poszczególnych pól (tabel powyżej) a następnie arkusz 
zaimportować do SIST. 

2.1.9 Eksport 

Dane z sekcji Systemy mogą zostać zapisane w formacie arkusza kalkulacyjnego, a sam raport zawiera informacje 
z rekordów znajdujących się w bazie, przy czym każda zakładka zawiera dane z poszczególnych formularzy lub 
części formularzy, które mogą być podane wielokrotnie. 
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2.2 Rejestry 

Formularz Rejestry6 służy do wprowadzenia zbioru danych w zakresie informacji na temat rejestru, jego opisu (w 
tym m.in. celu utworzenia, podstawy prawnej, sposobie prowadzenia), a także głównych obiektów danych. 

Użytkownik, chcąc wprowadzić nowy rejestr do SIST, powinien kliknąć na przycisk , wtedy pojawi się na ekranie 
pojawi się formularz (rysunek 34). 

Pola dotyczące głównych obiektów danych można dodawać wielokrotnie. 

 

 

Rysunek 31. Ekran „Lista rejestrów” 

Z pozycji „Listy rejestrów” (rysunek 31) użytkownik może dokonać dostępnych operacji na obiekcie: dodawanie 
nowego rejestru, edytowanie oraz jej usuwanie. 

Na liście rejestrów mogą również pojawić się, na wniosek Kancelarii Premiera Rady Ministrów zaimportowane z 
zewnętrznego źródła przez Zespół SIST, nowe rejestry dla danego podmiotu. Wtedy na liście rejestrów są one 

oznaczone przez przycisk . 

 

Rysunek 32. Ekran widoku listy Rejestry z zaimportowanym przez Zespół SIST nowym rejestrem 

 

Jeżeli użytkownik stwierdzi, że zaimportowany z zewnętrznego źródła rejestr, nie należy do jego podmiotu, wtedy 
może go usunąć, ale jest zobligowany do podania powodu tej operacji. 

 

Rysunek 33. Ekran usuwania zaimportowanego przez Zespół SIST nowego rejestru 

 

                                                                 
6 Rejestr publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), to w szczególności taki system teleinformatyczny lub rejestr publiczny, który przetwarza lub przechowuje 
informacje o obywatelach, przedsiębiorcach, innych podmiotach, a także obiektach (np. pojazdach, budynkach, działkach, księgach 
wieczystych), ale z wyłączeniem tych, wykorzystywanych na wewnętrzne potrzeby danej jednostki np. systemy: kadrowe, finansowo 
księgowe. 
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Rysunek 34. Ekran formularza „Rejestry” 

Tabela 10. Zakres informacyjny formularza dodania nowego rejestru 

POLE TYP DANYCH DEFINICJE I INFORMACJE DODATKOWE 

Informacje o rejestrze 

Identyfikator  
Pole wypełniane automatycznie. Identyfikator ma unikalną nazwę 
tworzoną według wzoru RXXXXX, gdzie XXXXX to cyfry, zaczynając od 
00001. 

Nazwa rejestru Tekst (255) Należy podać nazwę rejestru zgodna z nazwą w przepisach prawa. 

Nazwa skrócona Tekst (250) 
Nazwa zwyczajowa stosowana w dokumentacji projektowej rejestru 
(jeśli nie ma, podać taką samą nazwę jak w polu Nazwa rejestru). 

Opis rejestru Tekst (1024) 
Należy podać takie dane jak m.in.: cel utworzenia rejestru, ogólny zakres 
informacyjny rejestru, udostępnione e-usługi, uproszczone procedury, 
wprowadzone innowacje. 

Istnieje podstawa prawna 
działania rejestru 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Należy wskazać czy funkcjonowanie rejestru jest określone w przepisach 
prawnych. 

Powiązane akty prawne Tekst (1024) 

Pole aktywne i wymagane w przypadku zaznaczenia Tak w polu „Istnieje 
podstawa prawna działania rejestru”. 

Należy wskazać z autopodpowiedzi wszystkie akty prawne, które się 
odnoszą do danego rejestru. Jeżeli nazwa aktu prawnego nie wyświetla 
się w autopodpowiedzi należy zaznaczyć pole Inny, a następnie podać 
nazwę w polu " Powiązane akty prawne - inne". 
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POLE TYP DANYCH DEFINICJE I INFORMACJE DODATKOWE 

Powiązane akty prawne - inne Tekst (1024) 

Pole aktywne i wymagane w przypadku zaznaczenia pola „Inny”. 

Należy podać nazwę aktu prawnego wg wzoru: 

• Ustawa z dnia […] o […] 

Rozporządzenie [Ministra […]/Rady Ministrów/Prezesa Rady Ministrów] 
z dnia […] o […] 

Czy rejestr prowadzony jest w 
systemie teleinformatycznym? 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Należy zaznaczyć TAK, jeśli rejestr prowadzony jest w systemie 
teleinformatycznym. 

Nazwa systemu prowadzącego 
rejestr. 

Tekst (255) 

Wymagane jeśli w polu Czy rejestr prowadzony jest w systemie 
teleinformatycznym? zaznaczono Tak. 

Nieaktywne, jeśli dla pola Czy rejestr prowadzony jest w systemie 
teleinformatycznym? zaznaczono Nie. 

Należy wskazać nazwę systemu prowadzącego rejestr spośród 
systemów, które są zdefiniowane w zakładce "Systemy". 

Lista systemów jest pobiera automatycznie z pola „Nazwa Systemu” z 
zakładki „Systemy” 

Sposób prowadzenia rejestru Tekst (1024) 

Wymagane jeśli w polu Czy rejestr prowadzony jest w systemie 
teleinformatycznym? zaznaczono Nie. 

Nieaktywne, jeśli dla pola Czy rejestr prowadzony jest w systemie 
teleinformatycznym? zaznaczono Tak. 

Należy wprowadzić informacje na temat sposobu prowadzenia rejestru 
(np. forma papierowa, plik xls/xlsx udostępniony na stronie, wykaz 
zamieszczony na BIP). 

Główne obiekty danych w rejestrze 

Nazwa obiektu danych (encji) Tekst (200) 
Należy podać tylko najważniejsze obiekty danych. Istnieje możliwość 
wskazania kilku wartości. 

Opis obiektu danych (encji) Tekst (1024) 
Należy wskazać krótką charakterystykę obiektów danych, w tym m.in. 
ich własności (atrybuty) i sposoby powiązania poszczególnych encji. 

Uwagi Tekst (1024) 
Użytkownik ma możliwość wpisania komentarza do wprowadzonych 
danych. 

 

2.2.1 Import 

Dane do sekcji Rejestry mogą zostać zaimportowane w formacie arkusza kalkulacyjnego, a dane do każdego pola 
muszą być w oddzielnych komórkach zgodnie z regułami walidacyjnymi poszczególnych formularzy. 

Kolejność zakładek w arkuszu kalkulacyjnym musi być zgodna z kolejnością formularzy w sekcji Rejestry, przy 
czym dane, które mogą być podane wielokrotnie np. Główne obiekty danych muszą być utworzone w oddzielnym 
arkuszu. 

Import nie może zostać wykonany, jeżeli nastąpiły zmiany w rekordach. W celu dokonania importu należy 
najpierw wyeksportować dane, a następnie zaimportować przygotowany plik, który musi mieć rozszerzenie .xlsx. 

W przypadku błędów występujących w pliku zostaną zaimportowane jedynie wiersze, do których system nie ma 
zastrzeżeń, a dla pozostałych pojawi się z informacja z rodzajem błędu. 

Jeżeli jednostka posiada dane o rejestrach najwygodniejszą forma ich wprowadzenia do SIST jest import. W tym 
celu należy wykonać eksport danych systemu. Do wygenerowanego arkusza należy wprowadzić nowe dane 
(dodać do istniejących danych) uwzględniając znaczenie poszczególnych pól (tabel powyżej) a następnie arkusz 
zaimportować do SIST. 

2.2.2 Eksport 

Dane z sekcji Rejestry mogą zostać zapisane w formacie arkusza kalkulacyjnego, a sam raport zawiera informacje 
z rekordów znajdujących się w bazie, przy czym każda zakładka zawiera dane z formularza lub części formularzy, 
które mogą być podane wielokrotnie. 
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2.3 e-Usługi 

Formularz „e-Usługi” przeznaczony jest do zdefiniowania usług realizowanych przez dany podmiot i 
adresowanych do instytucji, przedsiębiorców i obywateli.  

Użytkownik może mieć wiele zbiorów e-Usług. 

 

Rysunek 35. Ekran „Listy e-Usług” 

Z pozycji „Listy e-Usług” (rysunek 35) użytkownik może dokonać dostępnych operacji na obiekcie: dodawanie 
nowej usługi, edytowanie oraz jej usuwanie. 

W przypadku konieczności wprowadzenia nowej usługi użytkownik powinien nacisnąć przycisk , wtedy na 
ekranie pojawi się formularz (rysunek 36), po wypełnieniu wymaganych pól i zapisaniu formularza nowa usługa 
pojawi się na liście. Czynność można powtarzać wielokrotnie. 

Pola dotyczące zadań publicznych oraz portali usługowych można dodawać wielokrotnie. 
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Rysunek 36. Ekran formularza „e-Usługi” – dodanie nowej e-Usługi 

Tabela 11. Zakres informacyjny formularza dodania nowej usługi 

POLE TYP DANYCH DEFINICJE I INFORMACJE DODATKOWE 

Dane ogólne o e-usłudze 

Nazwa usługi Tekst (255) 
Należy podać pełną nazwę usługi, która musi odnosić się do określonej 
czynności definiująca zakres działania usługi np. w systemie SI2PEM e-
usługą jest interaktywny moduł symulacyjny z wynikami PEM. 

Opis usługi Tekst (1024) 

Należy podać opis usługi zawierający w szczególności odpowiedzi na 
pytania: 

• Co umożliwia usługa? 

• Do czego jest wykorzystywana? 

• Dlaczego została stworzona? 

Zasięg usługi Tekst (9) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• centralna, 

• lokalna. 
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POLE TYP DANYCH DEFINICJE I INFORMACJE DODATKOWE 

Status usługi Tekst (13) 

Należy wybrać jedną z wartości: 

• projektowana, 

• istniejąca, 

• wycofana. 
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Zakres spraw Tekst (136) 

Dozwolony wybór jednej z wartości: 

• Administracja rządowa w województwie 

• Amatorski ruch artystyczny 

• Administrowanie obrotem z zagranicą 

• Architektura 

• Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni 

• Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni w wymiarze militarnym 

• Bezpieczeństwo energetyczne kraju, w tym bezpieczeństwo dostaw 
energii, surowców energetycznych i paliw 

• Bezpieczeństwo i porządek publiczny 

• Bilans finansów sektora publicznego i prognozowanie bilansu 
płatniczego 

• Budowa, przebudowa, modernizacja oraz utrzymanie 
śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu 
transportowym 

• Budownictwo 

• Dochodzenie należności Skarbu Państwa 

• Dokumenty programowe do pozyskania środków 

• Dyplomacja publiczna i kulturalna 

• Działalność twórcza artystycznej kultury ludowej i rękodzieła 
artystycznego oraz ich ochrona 

• Działalność informacyjno- edukacyjna 

• Działalność muzeów 

• Działalność naukowa 

• Działalność widowiskowa i rozrywkowa 

• Edukacja kulturalna 

• Ekonomia społeczna 

• Ewidencja ludności 

• Finansowanie jednostek realizujących zadania 

• Formułowanie założeń współpracy gospodarczej z zagranicą 

• Fundusze emerytalne 

• Funkcjonowanie rynku finansowego 

• Funkcjonowanie oraz rozwój śródlądowych dróg wodnych w 
zakresie żeglugi śródlądowej 

• Funkcjonowanie oraz rozwój infrastruktury transportu 

• Funkcjonowanie państwowej służby hydrologiczno-
meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej 

• Geodezja i kartografia 

• Geologia 

• GMO 

• Gospodarka nieruchomościami, w tym nieruchomościami Skarbu 
Państwa 

• Gospodarka rybna i organizacja rynku rybnego 

• Gospodarka zasobami naturalnymi 

• Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa 

• Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w obszarze żeglugi 
śródlądowej 

• Gry losowe, zakłady wzajemne i gry na automatach 

• Identyfikacja elektroniczna 

• Informacja przestrzenna 

• Informatyzacja administracji publicznej 

• Infrastruktura komunalna 

• Infrastruktura wsi 

• Infrastruktura energetyczna 

• Inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie współpracy 
międzynarodowej w dziedzinie energii 

• Inwestycje w informatyzacji 

• Izby rolnicze, związki zawodowe rolników i organizacji społeczno-
zawodowych rolników 

• Kombatanci 

• Komunikacja publiczna 

• Kontrola obrotu z zagranicą 

• Kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania 
stanu środowiska 

• Koordynacja opracowywania przez samorządy województw 
regionalnych programów operacyjnych 

• Koordynacja polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej 

• Koordynacja zabezpieczenia społecznego 

• Koordynacja kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w 
jednostkach sektora finansów publicznych 

• Koordynowanie i organizowanie współpracy  z zagranicą 
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• Koordynowanie i organizowanie współpracy organów administracji 
publicznej, organizacji pozarządowych i instytucji 

• Kształcenie, nauczanie, wychowanie, kultura fizyczna 

• Kształtowanie międzynarodowego wizerunku Rzeczypospolitej 
Polskiej 

• Kształtowanie ustroju rolnego państwa 

• Kształtowanie warunków dla działalności gospodarczej 

• Kształtowanie, ochrona i racjonalne wykorzystywanie zasobów 
wodnych 

• Kwalifikacje w zakresie górnictwa 

• Leśnictwo 

• Łowiectwo 

• Mechanizmy regulacji rynku turystycznego 

• Miejsca pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych, 
pomników zagłady i ich stref ochronnych 

• Międzynarodowa współpraca dzieci i młodzieży 

• Mikroorganizmy i organizmy genetycznie zmodyfikowane 

• Mniejszości narodowe i etniczne 

• Nadzór architektoniczno-budowlany 

• Nadzór nad jakością zdrowotną 

• Nadzór nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi 

• Nadzór nad produktami leczniczymi 

• Nadzór nad usługami zaufania 

• Nadzór nad zdrowotną jakością pasz oraz GMO 

• Nadzór sanitarny 

• Nasiennictwo 

• Nieodpłatna pomoc prawna 

• Obrona cywilna 

• Obrona Państwa oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej 

• Obrót papierami wartościowymi 

• Obsługa rejestru przez osoby fizyczne 

• Obsługa rejestru podmiotów wykonujących działalność lobbingową 

• Obsługa rejestru pojazdów, kierowców, kart parkingowych 

• Obszary morskie 

• Obywatelstwo 

• Ochrona danych osobowych 

• Ochrona granic 

• Ochrona gruntów  

• Ochrona i kształtowanie środowiska 

• Ochrona lasów i gruntów leśnych 

• Ochrona przeciwpowodziowa 

• Ochrona przeciwpożarowa 

• Ochrona przyrody 

• Ochrona środowiska morskiego 

• Ochrona zabytków 

• Ochrona zdrowia zwierząt 

• Ochrona i wspieranie rodziny z dziećmi na utrzymaniu 

• Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

• Określenie zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

• Opieka nad dzieckiem do lat 3 

• Opiniowanie zgodności rządowych strategii i programów rozwoju 

• Opracowywanie analiz i prognoz rozwoju społeczno-
gospodarczego, regionalnego i przestrzennego 

• Opracowywanie dokumentów programowych z zakresu społeczno-
gospodarczego, regionalnego i przestrzennego rozwoju kraju 

• Opracowywanie, wykonywanie i kontrola realizacji budżetu 
państwa 

• Organizacja opieki zdrowotnej 

• Organizacje producentów rybnych, związków organizacji 
producentów rybnych i organizacji międzybranżowych 

• Organizacja urzędów oraz procedur 

• Organizacje dziecięce i młodzieżowe 

• Państwowe Ratownictwo Medyczne 

• Partnerstwo publiczno-prawne 

• Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 

• Poczta 

• Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i 
państwowej 

• Podział administracyjny, nazewnictwo 

• Polityka kosmiczna 

• Polityka audiowizualna 
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• Polityka energetyczna państwa i Unii  

• Pomoc społeczna 

• Porty i przystanie morskie 

• Prowadzenie racjonalnej gospodarki złożami  

• Prawo dewizowe 

• Produkcja roślinna i ochrona roślin uprawnych 

• Produkcja zwierzęca i hodowla zwierząt 

• Programowanie i koordynacja polityki rozwoju 

• Programowanie i realizacja polityki regionalnej 

• Prokuratura, notariat, adwokatura i radcy prawni 

• Promocja gospodarki 

• Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym 

• Przeciwdziałanie patologiom 

• Przemysł stoczniowy 

• Przetwórstwo i przechowalnictwo rolno-spożywcze 

• Przewóz osób i rzeczy środkami transportu samochodowego, 
kolejowego i lotniczego 

• Przewóz osób i rzeczy środkami żeglugi śródlądowej 

• Przygotowania do wykonywania zadań wynikających z członkostwa 

• Rachunkowość i rewizja finansowa 

• Racjonalne gospodarowanie żywymi zasobami morza 

• Ratownictwo górskie i wodne 

• Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz 
opłat 

• Realizacja kontroli prowadzonej przez Krajową Administrację 
Skarbową 

• Realizacja przepisów dotyczących ceł 

• Reforma administracji 

• Rehabilitacja ruchowa 

• Reprezentowanie i ochrona interesów polskich obywateli oraz 
polskich osób prawnych za granicą 

• Reprezentowanie i ochrona interesów Rzeczypospolitej Polskiej za 
granicą 

• Restytucja dóbr kultury 

• Rewitalizacja 

• Rodzinne ogrody działkowe 

• Rozwój przedsiębiorczości 

• Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

• Rozwój systemu pieczy zastępczej nad dzieckiem 

• Ruch drogowy, kolejowy oraz lotniczy 

• Ruch wodny w zakresie żeglugi śródlądowej 

• Rybactwo śródlądowe i rybołówstwo morskie 

• Rynki energii, surowców energetycznych i paliw 

• Rządowe programy w zakresie pomocy społecznej 

• Sądownictwo 

• Scalanie i wymiana gruntów 

• Sport 

• Sprawy szkolnictwa wyższego 

• Stan cywilny 

• Stosunki pracy i warunki pracy 

• Stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i 
organizacjami międzynarodowymi 

• Stosunki z Kościołami 

• System finansowania: a) samorządu terytorialnego, b) sfery 
budżetowej, c) bezpieczeństwa państwa 

• Systemy i sieci teleinformatyczne 

• Świadczenia dla osób niepełnosprawnych 

• Świadczenia lecznicze 

• Telekomunikacja 

• Tłumacze przysięgli 

• Transport morski i żegluga morska 

• Ubezpieczenie i zaopatrzenie społeczne 

• Ubezpieczenie społeczne rolników 

• Udział w pracach organów Unii Europejskiej 

• Udział Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowych przedsięwzięciach 
organizacji międzynarodowych 

• Udział w kształtowaniu estetyki przestrzeni publicznej 

• Udział w kształtowaniu polityki gospodarczej UE 

• Udział w kształtowaniu polityki UE 

• Udzielanie pomocy materialnej 

• Umowy offsetowe 
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• Usługi świadczone drogą elektroniczną 

• Usuwanie skutków zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu 
powszechnemu 

• Utrzymanie śródlądowych dróg wodnych, z wyłączeniem 
śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu 
transportowym 

• Utrzymanie śródlądowych wód powierzchniowych stanowiących 
własność Skarbu Państwa 

• Uwarunkowania demograficzne w kraju 

• Uzdrowiska 

• Uzgadnianie koncesji na wydobywanie 

• Uznawanie kwalifikacji w zawodach regulowanych 

• Wspieranie mieszkalnictwa 

• Współpraca w tworzeniu Wspólnej Taryfy Celnej 

• Współpraca międzynarodowa dotycząca realizacji i ochrony praw 
rodziny i dziecka 

• Współpraca międzynarodowa na wodach granicznych oraz ujętych 
w systemie międzynarodowych dróg wodnych 

• Współpraca międzynarodowa na wodach granicznych 

• Współpraca rozwojowa, w tym pomoc humanitarna 

• Współpraca w nadzorze nad wydobywaniem kopalin 

• Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz 
organizacjami je zrzeszającymi 

• Współpraca z organizacjami międzynarodowymi 

• Wychowanie fizyczne 

• Wydawnictwa, księgarstwo, biblioteki i czytelnictwo 

• Wykonywanie kar oraz środków wychowawczych i środka 
poprawczego 

• Wykonywanie zadań państwa członkowskiego 

• Wymiana kulturalna z zagranicą 

• Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze 

• Wystawy artystyczne 

• Wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności gospodarki polskiej 

• Zagospodarowanie turystyczne kraju 

• Zarządzanie długiem publicznym 

• Zarządzanie kryzysowe 

• Zarządzanie programami współfinansowanymi z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności 

• Zatrudnianie obywateli polskich w instytucjach i agendach Unii 
Europejskiej 

• Zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu 

• Zawieranie, kontrolowanie realizacji i rozliczanie kontraktów 
wojewódzkich 

• Zawody medyczne 

• Zbiorowe stosunki pracy i spory zbiorowe 

• Zbiórki publiczne 

• Zgodność polskiego systemu prawa z prawem Unii Europejskiej 

• Zobowiązania międzynarodowe 

• Związki zawodowe i organizacje pracodawców 

Typ zadania publicznego Tekst (28) 

Należy wybrać jedną z wartości: 

• z zakresu polityki państwa, 

• własne, 

• zlecone, 

• powierzone. 

Własne zadanie publiczne to zadanie publiczne, które ustawodawca 
przypisał danemu szczeblowi samorządu terytorialnego i za którego 
realizację ten organ czy ta jednostka samodzielnie odpowiada, finansując 
je z dochodów własnych. 

Zlecone zadanie publiczne to takie, które są realizowane przez jednostki 
samorządu terytorialnego, na szczeblu lokalnym, zaś państwo 
potwierdza ich prawidłowość i uwiarygodnia tę czynność, gwarantując 
na ten cel środki finansowe. Zadania zlecone mają charakter 
obowiązkowy stąd są one nakładane na samorząd w drodze ustawy. 

Powierzone zadanie publiczne to takie, które ustawa przypisała do 
realizacji organowi administracji publicznej, ten zaś - w drodze 
porozumienia - przekazał je jednostce samorządu terytorialnego. 
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Nazwa zadania publicznego Tekst (255) 

Zadanie publiczne to każde działanie administracji, które realizuje ona na 
podstawie ustaw. Adresatami takich zadań mogą być osoby fizyczne - 
obywatele, ich wspólnoty, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające 
osobowości prawnej. 

Usługa udostępnia dane 
portalowi: danepubliczne.gov.pl 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Należy zaznaczyć TAK jeśli dane z realizacji usługi udostępnione są 
portalowi: danepubliczne.gov.pl 

Usługa udostępnia dane innym 
podmiotom w celu świadczenia 
usług publicznych 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Należy zaznaczyć TAK jeśli dane z realizacji usługi udostępnione są innym 
podmiotom w celu świadczenia usług publicznych. 

Rejestry, z których dane 
wykorzystuje usługa 

Tekst (255) 

Należy wskazać z autopodpowiedzi wszystkie rejestry, z których dane są 
wykorzystywane przez usługę. Jeśli wprowadzanego rejestru nie ma na 
liście i wypełniający formularz jest jego właścicielem (prowadzącym 
rejestr), to należy uzupełnić formularz Rejestry. 
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Dojrzałość usługi Tekst (12) 

Dozwolona jedna z wartości:  

• Informacyjna, 

• Interakcyjna jednostronna, 

• Interakcyjna dwustronna, 

• Transakcyjna, 

• Integracyjna. 

Należy określić poziom dojrzałości usługi, gdzie poszczególne kategorie 
oznaczają: 

Informacyjna - aby mówić o usłudze na tym poziomie, wystarczy 
wykazać, że w internecie prezentowane są informacje niezbędne do 
wszczęcia jakiejś procedury, wystarczy, że na stronie internetowej 
zawarte zostaną informacje o przebiegu procesu czy wymaganych 
dokumentach. Nie muszą nawet być publikowane formularze. 

Interakcyjna jednostronna - o tym poziomie dojrzałości można mówić w 
przypadku usług, jeżeli na publicznie dostępnej stronie internetowej 
istnieje możliwość pobrania formularzy niezbędnych do wszczęcia 
procedury (np. dostępny wniosek o wydanie dokumentu, który obywatel 
lub przedsiębiorca może pobrać, ew. wypełnić i wydrukować). Sama 
sprawa (usługa) w przypadku tego poziomu dojrzałości może być 
realizowana drogą tradycyjną, a więc wymagać konieczności osobistego 
stawiennictwa w urzędzie. 

Interakcyjna dwustronna - aby spełnić wymagania dla tego poziomu 
dojrzałości, konieczne jest: udostępnienie na publicznie dostępnej 
stronie internetowej formularzy do wypełnienia; zapewnienie 
uwierzytelnienia w systemie teleinformatycznym obywatela lub 
przedsiębiorcy; umożliwienie wszczęcia sprawy (usługi) drogą 
elektroniczną rozumiane jako złożenie wniosku w postaci elektronicznej 
wraz z wymaganymi załącznikami. Ten poziom dojrzałości dopuszcza, 
aby dokumenty lub inne obiekty fizyczne były dostarczane drogą 
tradycyjną, łącznie z osobistym stawiennictwem obywatela lub 
przedsiębiorcy w urzędzie. Dopuszczalne jest również dokonywanie 
płatności w postaci elektronicznej. Uwaga: formularz elektroniczny 
służący do zamówienia formularza nieelektronicznego (papierowego) 
jest traktowany jako 2 poziom dojrzałości. 

Transakcyjna - ten poziom dojrzałości zakłada, że całość usługi 
realizowana jest: w postaci elektronicznej, w szczególności zaś: 
dostarczenie wszystkich dokumentów i doręczeń w postaci 
elektronicznej; brak czynności, które obywatel lub przedsiębiorca 
musiałby wykonać w postaci papierowej; w przypadku wymagania 
dokonania płatności – możliwość dokonania tej płatności w postaci 
elektronicznej. 

Integracyjna - en najwyższy poziom dojrzałości elektronicznej usługi 
publicznej zakłada, że: formularze wniosków w postaci elektronicznej 
będą wstępnie wypełniane będącymi w posiadaniu podmiotu 
świadczącego usługę danymi obywatela lub przedsiębiorcy (np. imię i 
nazwisko, dane adresowe, numer PESEL, REGON itp.); w przypadku 
usług, w których nie ma konieczności składania wniosku, urząd 
automatycznie załatwia sprawę (realizuje usługę) w zakresie 
odpowiednim do sytuacji życiowej usługobiorcy; w przypadku, gdy w 
procedurze istnieje konieczność dokonania płatności, usługodawca 
zapewni przekierowanie usługobiorcy do właściwego pośrednika dla 
dokonania płatności (operacja przekierowania musi zapewnić 
zachowanie kontekstu zdarzenia, tzn. wszystkie pola niezbędne do 
zdefiniowania i wykonania płatności, np. przelewu, są wypełniane 
automatycznie przez system usługodawcy). 

Powiązane akty prawne Tekst (1024) 

Należy wskazać z autopodpowiedzi wszystkie akty prawne, które się 
odnoszą do danej e-suługi. Jeżeli nazwa aktu prawnego nie wyświetla się 
w autopodpowiedzi należy zaznaczyć pole Inny, a następnie podać 
nazwę w polu " Powiązane akty prawne - inne". 

Powiązane akty prawne - inne Tekst (1024) 

Pole aktywne i wymagane w przypadku zaznaczenia pola „Inny”. 

Należy podać nazwę aktu prawnego wg wzoru: 

• Ustawa z dnia […] o […] 

Rozporządzenie [Ministra […]/Rady Ministrów/Prezesa Rady Ministrów] 
z dnia […] o […] 

Adres WWW usługi Tekst (255) Należy podać adres www usługi. 

Data ostatniej aktualizacji usługi Data Należy podać datę ostatniej aktualizacji usługi. 

Nazwa portalu, na którym jest 
udostępniona usługa 

Tekst (255) Należy podać nazwę portalu, na którym jest udostępniona usługa. 

Adres WWW portalu Tekst (200) Należy podać adres www portalu, na którym udostępniana jest e-usługa. 
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Uwagi Tekst (1024) 
Użytkownik ma możliwość wpisania komentarza do wprowadzonych 
danych. 

 

2.3.1 Import 

Dane do sekcji e-Usługi mogą zostać zaimportowane w formacie arkusza kalkulacyjnego, a dane do każdego pola 
muszą być w oddzielnych komórkach zgodnie z regułami walidacyjnymi poszczególnych formularzy. 

Kolejność zakładek w arkuszu kalkulacyjnym musi być zgodna z kolejnością formularzy w sekcji e-Usługi, przy 
czym dane, które mogą być podane wielokrotnie np. Zadanie publiczne czy Portal usługowy muszą być utworzone 
w oddzielnym arkuszu. 

Import nie może zostać wykonany, jeżeli nastąpiły zmiany w rekordach. W celu dokonania importu należy 
najpierw wyeksportować dane, a następnie zaimportować przygotowany plik, który musi mieć rozszerzenie .xlsx. 

W przypadku błędów występujących w pliku zostaną zaimportowane jedynie wiersze, do których system nie ma 
zastrzeżeń, a dla pozostałych pojawi się z informacja z rodzajem błędu. 

Jeżeli jednostka posiada dane o e-usługach najwygodniejszą forma ich wprowadzenia do SIST jest import. W tym 
celu należy wykonać eksport danych systemu. Do wygenerowanego arkusza należy wprowadzić nowe dane 
(dodać do istniejących danych) uwzględniając znaczenie poszczególnych pól (tabel powyżej) a następnie arkusz 
zaimportować do SIST. 

2.3.2 Eksport 

Dane z sekcji e-Usługi mogą zostać zapisane w formacie arkusza kalkulacyjnego, a sam raport zawiera informacje 
z rekordów znajdujących się w bazie, przy czym każda zakładka zawiera dane z formularza lub części formularzy, 
które mogą być podane wielokrotnie. 
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2.4 Aplikacje mobilne 

Formularz „Aplikacje mobilne” przeznaczony jest do zdefiniowania usług realizowanych przez dany podmiot i 
adresowanych do instytucji, przedsiębiorców i obywateli.  

Użytkownik może mieć wiele zbiorów Aplikacji mobilnych. 

 

Rysunek 37. Ekran „Listy aplikacji mobilnych” 

Z pozycji „Listy Aplikacji mobilnych” (rysunek 37) użytkownik może dokonać dostępnych operacji na obiekcie: 
dodawanie nowej aplikacji, edytowanie oraz jej usuwanie. 

W przypadku konieczności wprowadzenia nowej aplikacji mobilnej użytkownik powinien nacisnąć przycisk , 
wtedy na ekranie pojawi się formularz (rysunek 38), po wypełnieniu wymaganych pól i zapisaniu formularza nowa 
usługa pojawi się na liście. Czynność można powtarzać wielokrotnie. 

Pola dotyczące istotnych funkcjonalności oraz osoby do kontaktu można dodawać wielokrotnie. 

 



68 

 

Rysunek 38. Ekran formularza „Aplikacje mobilne” – dodanie nowej aplikacji 

Tabela 12. Zakres informacyjny formularza dodania nowej aplikacji mobilnej 

POLE TYP DANYCH DEFINICJE I INFORMACJE DODATKOWE 

Podstawowe dane dotyczące aplikacji 

Identyfikator  
Pole wypełniane automatycznie. Identyfikator ma unikalną nazwę 
tworzoną według wzoru AXXXXX, gdzie XXXXX to cyfry, zaczynając od 
00001. 

Nazwa aplikacji Tekst (255) Należy podać pełną nazwę aplikacji. 

Opis ogólny Tekst (1024) 
Należy podać ogólną informację o przeznaczeniu aplikacji m.in.: jej cel 
utworzenia, odbiorców do których jest skierowana oraz usługi, które są 
przez nią realizowane. 

Dostępność aplikacji wg 
standardów WCAG 2.0 

Tekst (12) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• dostępny, 

• niedostępny. 

Mobilne systemy operacyjne, z 
którymi współpracuje 

Tekst (13) 

Dozwolony wybór kilku z wartości: 

• Android, 

• Harmony OS, 

• iOS, 

• Symbian, 

• Windows Mobile. 

Dane szczegółowe dotyczące aplikacji 

Typ rozwiązania aplikacji Tekst (39) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• mobilna wersja istniejących rozwiązań, 

• rozwiązanie niezależne. 

Nazwa rozwiązania, którego 
aplikacja jest mobilną wersją 

Tekst (100) 

Wymagane jeśli w polu Typ rozwiązania aplikacji wybrano mobilna 
wersja istniejących rozwiązań. 

Nieaktywne, jeśli dla pola Typ rozwiązania aplikacji wybrano 
rozwiązanie niezależne. 

Należy podać nazwę rozwiązania, którego podana aplikacja jest mobilną 
wersją. 
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Aplikacja współpracuje z 
systemami dziedzinowymi 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Należy zaznaczyć TAK jeśli aplikacja współpracuje z systemami. 

Systemy dziedzinowe, z którymi 
współpracuje aplikacja 

Tekst (255) 

Wymagane jeśli w polu Aplikacja współpracuje z systemami 
dziedzinowymi zaznaczono Tak. 

Nieaktywne, jeśli dla pola Aplikacja współpracuje z systemami 
dziedzinowymi zaznaczono Nie. 

Należy wskazać system/-y dziedzinowy/-e, z którymi aplikacja 
współpracuje. Jeżeli nazwy nie ma na liście, należy ręcznie wprowadzić 
własną wartość.  

Uwaga: Jeśli wprowadzonego systemu nie ma na liście i podmiot jest 
jego właścicielem, to obowiązkowo należy uzupełnić formularz Systemy. 

Aplikacja wykorzystuje dane z 
rejestrów publicznych 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Należy zaznaczyć TAK, jeśli aplikacja wykorzystuje dane z rejestrów 
publicznych. 

Rejestry, z których dane 
wykorzystuje aplikacja 

Tekst (255) 

Wymagane jeśli w polu Aplikacja wykorzystuje dane z rejestrów 
publicznych zaznaczono Tak. 

Nieaktywne, jeśli dla pola Aplikacja wykorzystuje dane z rejestrów 
publicznych zaznaczono Nie. 

Należy wskazać rejestr/-y, z których dane są wykorzystywane przez 
aplikację. Jeżeli nazwy nie ma na liście, należy ręcznie wprowadzić 
własną wartość.  

Uwaga: Jeśli wprowadzonego rejestru nie ma na liście i podmiot jest jego 
właścicielem, to obowiązkowo należy uzupełnić formularz Rejestry. 

Nazwa istotnej funkcjonalności Tekst (255) Należy podać nazwę najważniejszych funkcjonalności aplikacji. 

Opis istotnej funkcjonalności Tekst (1024) Należy podać opis głównych funkcjonalności aplikacji. 
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Zakres spraw, które realizuje 
aplikacja 

Tekst (136) 

Dozwolony wybór jednej z wartości: 

• Administracja rządowa w województwie 

• Amatorski ruch artystyczny 

• Administrowanie obrotem z zagranicą 

• Architektura 

• Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni 

• Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni w wymiarze militarnym 

• Bezpieczeństwo energetyczne kraju, w tym bezpieczeństwo dostaw 
energii, surowców energetycznych i paliw 

• Bezpieczeństwo i porządek publiczny 

• Bilans finansów sektora publicznego i prognozowanie bilansu 
płatniczego 

• Budowa, przebudowa, modernizacja oraz utrzymanie 
śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu 
transportowym 

• Budownictwo 

• Dochodzenie należności Skarbu Państwa 

• Dokumenty programowe do pozyskania środków 

• Dyplomacja publiczna i kulturalna 

• Działalność twórcza artystycznej kultury ludowej i rękodzieła 
artystycznego oraz ich ochrona 

• Działalność informacyjno- edukacyjna 

• Działalność muzeów 

• Działalność naukowa 

• Działalność widowiskowa i rozrywkowa 

• Edukacja kulturalna 

• Ekonomia społeczna 

• Ewidencja ludności 

• Finansowanie jednostek realizujących zadania 

• Formułowanie założeń współpracy gospodarczej z zagranicą 

• Fundusze emerytalne 

• Funkcjonowanie rynku finansowego 

• Funkcjonowanie oraz rozwój śródlądowych dróg wodnych w 
zakresie żeglugi śródlądowej 

• Funkcjonowanie oraz rozwój infrastruktury transportu 

• Funkcjonowanie państwowej służby hydrologiczno-
meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej 

• Geodezja i kartografia 

• Geologia 

• GMO 

• Gospodarka nieruchomościami, w tym nieruchomościami Skarbu 
Państwa 

• Gospodarka rybna i organizacja rynku rybnego 

• Gospodarka zasobami naturalnymi 

• Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa 

• Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w obszarze żeglugi 
śródlądowej 

• Gry losowe, zakłady wzajemne i gry na automatach 

• Identyfikacja elektroniczna 

• Informacja przestrzenna 

• Informatyzacja administracji publicznej 

• Infrastruktura komunalna 

• Infrastruktura wsi 

• Infrastruktura energetyczna 

• Inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie współpracy 
międzynarodowej w dziedzinie energii 

• Inwestycje w informatyzacji 

• Izby rolnicze, związki zawodowe rolników i organizacji społeczno-
zawodowych rolników 

• Kombatanci 

• Komunikacja publiczna 

• Kontrola obrotu z zagranicą 

• Kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania 
stanu środowiska 

• Koordynacja opracowywania przez samorządy województw 
regionalnych programów operacyjnych 

• Koordynacja polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej 

• Koordynacja zabezpieczenia społecznego 

• Koordynacja kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w 
jednostkach sektora finansów publicznych 

• Koordynowanie i organizowanie współpracy  z zagranicą 
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• Koordynowanie i organizowanie współpracy organów administracji 
publicznej, organizacji pozarządowych i instytucji 

• Kształcenie, nauczanie, wychowanie, kultura fizyczna 

• Kształtowanie międzynarodowego wizerunku Rzeczypospolitej 
Polskiej 

• Kształtowanie ustroju rolnego państwa 

• Kształtowanie warunków dla działalności gospodarczej 

• Kształtowanie, ochrona i racjonalne wykorzystywanie zasobów 
wodnych 

• Kwalifikacje w zakresie górnictwa 

• Leśnictwo 

• Łowiectwo 

• Mechanizmy regulacji rynku turystycznego 

• Miejsca pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych, 
pomników zagłady i ich stref ochronnych 

• Międzynarodowa współpraca dzieci i młodzieży 

• Mikroorganizmy i organizmy genetycznie zmodyfikowane 

• Mniejszości narodowe i etniczne 

• Nadzór architektoniczno-budowlany 

• Nadzór nad jakością zdrowotną 

• Nadzór nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi 

• Nadzór nad produktami leczniczymi 

• Nadzór nad usługami zaufania 

• Nadzór nad zdrowotną jakością pasz oraz GMO 

• Nadzór sanitarny 

• Nasiennictwo 

• Nieodpłatna pomoc prawna 

• Obrona cywilna 

• Obrona Państwa oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej 

• Obrót papierami wartościowymi 

• Obsługa rejestru przez osoby fizyczne 

• Obsługa rejestru podmiotów wykonujących działalność lobbingową 

• Obsługa rejestru pojazdów, kierowców, kart parkingowych 

• Obszary morskie 

• Obywatelstwo 

• Ochrona danych osobowych 

• Ochrona granic 

• Ochrona gruntów  

• Ochrona i kształtowanie środowiska 

• Ochrona lasów i gruntów leśnych 

• Ochrona przeciwpowodziowa 

• Ochrona przeciwpożarowa 

• Ochrona przyrody 

• Ochrona środowiska morskiego 

• Ochrona zabytków 

• Ochrona zdrowia zwierząt 

• Ochrona i wspieranie rodziny z dziećmi na utrzymaniu 

• Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

• Określenie zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

• Opieka nad dzieckiem do lat 3 

• Opiniowanie zgodności rządowych strategii i programów rozwoju 

• Opracowywanie analiz i prognoz rozwoju społeczno-
gospodarczego, regionalnego i przestrzennego 

• Opracowywanie dokumentów programowych z zakresu społeczno-
gospodarczego, regionalnego i przestrzennego rozwoju kraju 

• Opracowywanie, wykonywanie i kontrola realizacji budżetu 
państwa 

• Organizacja opieki zdrowotnej 

• Organizacje producentów rybnych, związków organizacji 
producentów rybnych i organizacji międzybranżowych 

• Organizacja urzędów oraz procedur 

• Organizacje dziecięce i młodzieżowe 

• Państwowe Ratownictwo Medyczne 

• Partnerstwo publiczno-prawne 

• Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 

• Poczta 

• Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i 
państwowej 

• Podział administracyjny, nazewnictwo 

• Polityka kosmiczna 

• Polityka audiowizualna 
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• Polityka energetyczna państwa i Unii  

• Pomoc społeczna 

• Porty i przystanie morskie 

• Prowadzenie racjonalnej gospodarki złożami  

• Prawo dewizowe 

• Produkcja roślinna i ochrona roślin uprawnych 

• Produkcja zwierzęca i hodowla zwierząt 

• Programowanie i koordynacja polityki rozwoju 

• Programowanie i realizacja polityki regionalnej 

• Prokuratura, notariat, adwokatura i radcy prawni 

• Promocja gospodarki 

• Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym 

• Przeciwdziałanie patologiom 

• Przemysł stoczniowy 

• Przetwórstwo i przechowalnictwo rolno-spożywcze 

• Przewóz osób i rzeczy środkami transportu samochodowego, 
kolejowego i lotniczego 

• Przewóz osób i rzeczy środkami żeglugi śródlądowej 

• Przygotowania do wykonywania zadań wynikających z członkostwa 

• Rachunkowość i rewizja finansowa 

• Racjonalne gospodarowanie żywymi zasobami morza 

• Ratownictwo górskie i wodne 

• Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz 
opłat 

• Realizacja kontroli prowadzonej przez Krajową Administrację 
Skarbową 

• Realizacja przepisów dotyczących ceł 

• Reforma administracji 

• Rehabilitacja ruchowa 

• Reprezentowanie i ochrona interesów polskich obywateli oraz 
polskich osób prawnych za granicą 

• Reprezentowanie i ochrona interesów Rzeczypospolitej Polskiej za 
granicą 

• Restytucja dóbr kultury 

• Rewitalizacja 

• Rodzinne ogrody działkowe 

• Rozwój przedsiębiorczości 

• Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

• Rozwój systemu pieczy zastępczej nad dzieckiem 

• Ruch drogowy, kolejowy oraz lotniczy 

• Ruch wodny w zakresie żeglugi śródlądowej 

• Rybactwo śródlądowe i rybołówstwo morskie 

• Rynki energii, surowców energetycznych i paliw 

• Rządowe programy w zakresie pomocy społecznej 

• Sądownictwo 

• Scalanie i wymiana gruntów 

• Sport 

• Sprawy szkolnictwa wyższego 

• Stan cywilny 

• Stosunki pracy i warunki pracy 

• Stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i 
organizacjami międzynarodowymi 

• Stosunki z Kościołami 

• System finansowania: a) samorządu terytorialnego, b) sfery 
budżetowej, c) bezpieczeństwa państwa 

• Systemy i sieci teleinformatyczne 

• Świadczenia dla osób niepełnosprawnych 

• Świadczenia lecznicze 

• Telekomunikacja 

• Tłumacze przysięgli 

• Transport morski i żegluga morska 

• Ubezpieczenie i zaopatrzenie społeczne 

• Ubezpieczenie społeczne rolników 

• Udział w pracach organów Unii Europejskiej 

• Udział Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowych przedsięwzięciach 
organizacji międzynarodowych 

• Udział w kształtowaniu estetyki przestrzeni publicznej 

• Udział w kształtowaniu polityki gospodarczej UE 

• Udział w kształtowaniu polityki UE 

• Udzielanie pomocy materialnej 

• Umowy offsetowe 
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• Usługi świadczone drogą elektroniczną 

• Usuwanie skutków zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu 
powszechnemu 

• Utrzymanie śródlądowych dróg wodnych, z wyłączeniem 
śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu 
transportowym 

• Utrzymanie śródlądowych wód powierzchniowych stanowiących 
własność Skarbu Państwa 

• Uwarunkowania demograficzne w kraju 

• Uzdrowiska 

• Uzgadnianie koncesji na wydobywanie 

• Uznawanie kwalifikacji w zawodach regulowanych 

• Wspieranie mieszkalnictwa 

• Współpraca w tworzeniu Wspólnej Taryfy Celnej 

• Współpraca międzynarodowa dotycząca realizacji i ochrony praw 
rodziny i dziecka 

• Współpraca międzynarodowa na wodach granicznych oraz ujętych 
w systemie międzynarodowych dróg wodnych 

• Współpraca międzynarodowa na wodach granicznych 

• Współpraca rozwojowa, w tym pomoc humanitarna 

• Współpraca w nadzorze nad wydobywaniem kopalin 

• Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz 
organizacjami je zrzeszającymi 

• Współpraca z organizacjami międzynarodowymi 

• Wychowanie fizyczne 

• Wydawnictwa, księgarstwo, biblioteki i czytelnictwo 

• Wykonywanie kar oraz środków wychowawczych i środka 
poprawczego 

• Wykonywanie zadań państwa członkowskiego 

• Wymiana kulturalna z zagranicą 

• Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze 

• Wystawy artystyczne 

• Wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności gospodarki polskiej 

• Zagospodarowanie turystyczne kraju 

• Zarządzanie długiem publicznym 

• Zarządzanie kryzysowe 

• Zarządzanie programami współfinansowanymi z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności 

• Zatrudnianie obywateli polskich w instytucjach i agendach Unii 
Europejskiej 

• Zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu 

• Zawieranie, kontrolowanie realizacji i rozliczanie kontraktów 
wojewódzkich 

• Zawody medyczne 

• Zbiorowe stosunki pracy i spory zbiorowe 

• Zbiórki publiczne 

• Zgodność polskiego systemu prawa z prawem Unii Europejskiej 

• Zobowiązania międzynarodowe 

• Związki zawodowe i organizacje pracodawców 

Technologia wykonania aplikacji Tekst (28) 

Dozwolony wybór kilku z wartości: 

• Adobe PhoneGap & Apache Cordova, 

• Java, 

• Ioni, 

• Kotlin, 

• Objcetive C, 

• React Native, 

• Swift, 

• Xamarin. 

W przypadku, gdy na liście nie ma technologii wykonania aplikacji, 
istnieje możliwość wpisania (lub dopisania do już wybranych) nazwy 
innego obiektu i dodanie go poprzez wciśnięcie klawisza >Enter<. Tekst 
(100). Czynność można powtórzyć wielokrotnie, a wpisane wartości 
można usuwać. 

Opis sposobu utrzymania i 
rozwoju aplikacji 

Tekst (1024) 
Należy opisać, w jaki sposób aplikacja będzie utrzymywana i kierunki jej 
dalszego rozwoju. 

Dane dotyczące wykorzystania aplikacji 

Liczba pobrań 
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2018 
Liczba całkowita 
nieujemna 

Wartość nie może być większa niż 99 999 999 999 

2019 
Liczba całkowita 
nieujemna 

Wartość nie może być większa niż 99 999 999 999 

2020 
Liczba całkowita 
nieujemna 

Wartość nie może być większa niż 99 999 999 999 

Liczba użytkowników 

2018 
Liczba całkowita 
nieujemna 

Wartość nie może być większa niż 99 999 999 999 

2019 
Liczba całkowita 
nieujemna 

Wartość nie może być większa niż 99 999 999 999 

2020 
Liczba całkowita 
nieujemna 

Wartość nie może być większa niż 99 999 999 999 

Liczba wykonanych operacji/załatwionych spraw/użytych funkcjonalności 

2018 
Liczba całkowita 
nieujemna 

Wartość nie może być większa niż 99 999 999 999 

2019 
Liczba całkowita 
nieujemna 

Wartość nie może być większa niż 99 999 999 999 

2020 
Liczba całkowita 
nieujemna 

Wartość nie może być większa niż 99 999 999 999 

Osoba do kontaktu w kwestii aplikacji 

Imię i nazwisko Tekst (100) 
Należy podać imię i nazwisko osoby do kontaktu w sprawach związanych 
z aplikacją. 

Komórka organizacyjna Tekst (255) 
Należy podać nazwę działu/departamentu Instytucji, której 
pracownikiem jest osoba do kontaktu w sprawach związanych z 
aplikacją. 

Numer telefonu Tekst (32) 

Numer telefonu komórkowego musi zaczynać od numeru kierunkowego 
kraju (np. +48 dla Polski) i później 9-cyfrowy ciąg cyfr rozdzielony 
myślnikami po każdych trzech cyfrach np. +48 500-000-000. Numer 
telefonu stacjonarnego musi zaczynać od numeru kierunkowego dla 
danego województwa i później 7-cyfrowy ciąg cyfr rozdzielony 
myślnikami po trzech, dwóch i dwóch cyfrach np. 22 800-00-00 

Adres e-mail Tekst (255) 
Należy wpisać e-mail osoby do kontaktu w sprawach związanych z 
aplikacją. Wartość musi mieć format poprawnego adresu e-mail. 

Uwagi Tekst (1024) 
Użytkownik ma możliwość wpisania komentarza do wprowadzonych 
danych. 

 

2.4.1 Import 

Dane do sekcji Aplikacje mobilne mogą zostać zaimportowane w formacie arkusza kalkulacyjnego, a dane do 
każdego pola muszą być w oddzielnych komórkach zgodnie z regułami walidacyjnymi poszczególnych formularzy. 

Kolejność zakładek w arkuszu kalkulacyjnym musi być zgodna z kolejnością formularzy w sekcji Aplikacje 
mobilne, przy czym dane, które mogą być podane wielokrotnie np. Zadanie publiczne czy Portal usługowy muszą 
być utworzone w oddzielnym arkuszu. 

Import nie może zostać wykonany, jeżeli nastąpiły zmiany w rekordach. W celu dokonania importu należy 
najpierw wyeksportować dane, a następnie zaimportować przygotowany plik, który musi mieć rozszerzenie .xlsx. 

W przypadku błędów występujących w pliku zostaną zaimportowane jedynie wiersze, do których system nie ma 
zastrzeżeń, a dla pozostałych pojawi się z informacja z rodzajem błędu. 

Jeżeli jednostka posiada dane o aplikacjach mobilnych najwygodniejszą forma ich wprowadzenia do SIST jest 
import. W tym celu należy wykonać eksport danych systemu. Do wygenerowanego arkusza należy wprowadzić 
nowe dane (dodać do istniejących danych) uwzględniając znaczenie poszczególnych pól (tabel powyżej) a 
następnie arkusz zaimportować do SIST. 

2.4.2 Eksport 

Dane z sekcji Aplikacje mobilne mogą zostać zapisane w formacie arkusza kalkulacyjnego, a sam raport zawiera 
informacje z rekordów znajdujących się w bazie, przy czym każda zakładka zawiera dane z formularza lub części 
formularzy, które mogą być podane wielokrotnie. 
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2.5 Systemy ERP 

Formularz „Systemy ERP” przeznaczony jest do zdefiniowania oprogramowania do kompleksowego zarządzania 
przedsiębiorstwem w posiadaniu instytucji.  

Użytkownik może mieć wiele zbiorów Systemów ERP. 

 

Rysunek 39. Ekran „Listy systemów ERP” 

Z pozycji „Listy systemów ERP” (rysunek 39) użytkownik może dokonać dostępnych operacji na obiekcie: 
dodawanie nowego systemu ERP, edytowanie oraz jej usuwanie. 

W przypadku konieczności wprowadzenia nowego systemu ERP użytkownik powinien nacisnąć przycisk , 
wtedy na ekranie pojawi się formularz (rysunek 40), po wypełnieniu wymaganych pól i zapisaniu formularza nowa 
usługa pojawi się na liście. Czynność można powtarzać wielokrotnie. 

 

Rysunek 40. Ekran formularza „Systemy ERP” – dodanie nowego systemu 

Tabela 13. Zakres informacyjny formularza dodania nowego systemu ERP 

POLE TYP DANYCH DEFINICJE I INFORMACJE DODATKOWE 

Nazwa systemu ERP Tekst (255) Należy podać pełną nazwę aplikacji. 
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POLE TYP DANYCH DEFINICJE I INFORMACJE DODATKOWE 

Producent wykorzystywanego 
systemu ERP 

Tekst (255) 

Dozwolony wybór jednej z wartości: 

• Asseco 

• BPSC 

• CFI Systemy Informatyczne 

• Comarch 

• Enova 

• IFS 

• Infor 

• Microsoft 

• Oracle 

• Proalpha 

• Sage 

• SAP 

• Simple 

• Sygnity Business Solution 

• Unit4 

W przypadku korzystania z systemu innego producenta (brak na liście), 
należy w polu Producent wykorzystywanego systemu ERP – Tekst (100) 
– wpisać (lub dopisać do wybranych z listy) jej nazwę i wcisnąć klawisz 
>Enter<. 

Data wdrożenia Data Należy podać datę wdrożenia systemu ERP w organizacji. 

Moduły podstawowe systemu 
ERP wykorzystywane przez 
podmiot 

Tekst (22) 

Dozwolony wybór kilku z wartości: 

• Kadry 

• Płace 

• Finanse i Księgowość 

• Budżetowanie 

• Środki trwałe 

• Raporty i analizy 

W przypadku posiadania innego modułu podstawowego (brak na liście), 
należy w polu Moduły podstawowe systemu ERP wykorzystywane 
przez podmiot – Tekst (22) – wpisać (lub dopisać do wybranych z listy) 
jej nazwę i wcisnąć klawisz >Enter<. Czynność można powtórzyć 
wielokrotnie. Wprowadzone dane można usunąć. 

Moduły dodatkowe systemu 
ERP wykorzystywane przez 
podmiot 

Tekst (40) 

Dozwolony wybór kilku z wartości: 

• Zamówienia publiczne 

• Zarządzanie flotą samochodową 

• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

• Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe 

• Ewidencja czasu pracy 

• Portal pracowniczy 

• Magazyn 

W przypadku posiadania innego modułu podstawowego (brak na liście), 
należy w polu Moduły dodatkowe systemu ERP wykorzystywane przez 
podmiot – Tekst (40) – wpisać (lub dopisać do wybranych z listy) jej 
nazwę i wcisnąć klawisz >Enter<. Czynność można powtórzyć 
wielokrotnie. Wprowadzone dane można usunąć. 

Liczba użytkowników 
korzystających z systemu ERP 

Nieujemna liczba 
całkowita 

Wartość nie może być większa niż 999 999 999. 

Należy podać liczbę użytkowników, którzy w organizacji korzystają z 
systemu ERP. 

Łączny koszt poniesiony przez 
podmiot na zakup obecnie 
stosowanego systemu klasy ERP 
(brutto) 

Nieujemna liczba 
zmiennoprzecinkowa 
(9d2) 

Wartość nie może być większa niż 999 999 999,99. 

Należy podać łączną wielkość środków, które zostały poniesione na 
zakup systemu ERP stosowanego w organizacji. 

Roczne koszty utrzymania 
systemu ERP (brutto) 

Nieujemna liczba 
zmiennoprzecinkowa 
(9d2) 

Wartość nie może być większa niż 999 999 999,99. 

Należy podać łączną wielkość kosztów, które corocznie ponosi 
organizacja na utrzymanie systemu EPR. 

System ERP został zintegrowany 
z innymi systemami 
teleinformatycznymi 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Należy zaznaczyć TAK jeśli system ERP został zintegrowany z systemami 
informatycznymi w organizacji. 

Nazwa systemu, z którym ERP 
zostało zintegrowane 

Tekst (100) 

Wymagane jeśli w polu System ERP został zintegrowany z innymi 
systemami teleinformatycznymi zaznaczono Tak. 

Nieaktywne, jeśli dla pola System ERP został zintegrowany z innymi 
systemami teleinformatycznymi zaznaczono Nie. 

Należy podać z jakimi systemami teleinformatycznymi został 
zintegrowany system ERP. 
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POLE TYP DANYCH DEFINICJE I INFORMACJE DODATKOWE 

Planowany jest upgrade 
systemu ERP 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Należy zaznaczyć TAK, jeśli planowany jest upgrade posiadanego 
systemu ERP. 

Planowana jest wymiana 
systemu ERP 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Należy zaznaczyć TAK, jeśli planowana jest wymiana posiadanego 
systemu ERP. 

Uwagi Tekst (1024) 
Użytkownik ma możliwość wpisania komentarza do wprowadzonych 
danych. 

 

2.5.1 Import 

Dane do sekcji Systemy EPR mogą zostać zaimportowane w formacie arkusza kalkulacyjnego, a dane do każdego 
pola muszą być w oddzielnych komórkach zgodnie z regułami walidacyjnymi poszczególnych formularzy. 

Kolejność zakładek w arkuszu kalkulacyjnym musi być zgodna z kolejnością formularzy w sekcji Systemy ERP. 

Import nie może zostać wykonany, jeżeli nastąpiły zmiany w rekordach. W celu dokonania importu należy 
najpierw wyeksportować dane, a następnie zaimportować przygotowany plik, który musi mieć rozszerzenie .xlsx. 

W przypadku błędów występujących w pliku zostaną zaimportowane jedynie wiersze, do których system nie ma 
zastrzeżeń, a dla pozostałych pojawi się z informacja z rodzajem błędu. 

Jeżeli jednostka posiada dane o systemach ERP najwygodniejszą forma ich wprowadzenia do SIST jest import. W 
tym celu należy wykonać eksport danych systemu. Do wygenerowanego arkusza należy wprowadzić nowe dane 
(dodać do istniejących danych) uwzględniając znaczenie poszczególnych pól (tabel powyżej) a następnie arkusz 
zaimportować do SIST. 

2.5.2 Eksport 

Dane z sekcji Aplikacje mobilne mogą zostać zapisane w formacie arkusza kalkulacyjnego, a sam raport zawiera 
informacje z rekordów znajdujących się w bazie, przy czym każda zakładka zawiera dane z formularza lub części 
formularzy, które mogą być podane wielokrotnie. 
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2.6 Centrum Przetwarzania Danych  

Każde CPD obejmuje pięć podstawowych zbiorów danych: 

1. Informacje ogólne, 
2. Parametry fizyczne, 
3. Infrastruktura informatyczna, 
4. Koszty, 
5. Plany/możliwości budowy/rozbudowy CPD, 
6. Bezpieczeństwo, 

które użytkownik musi poprawnie wprowadzić, aby zostało ono uznane za kompletne. 

Uwaga: wprawdzie użytkownik ma możliwość wprowadzenia części danych w późniejszym terminie, to jednak 
do momentu ich uzupełnienia, CPD dla którego formularze zostały częściowo wypełnione nie może być uznane 
za poprawne i kompletne. 

Wybór zakładki CPD, przenosi użytkownika na listę (zestawienie tabelaryczne) dotychczas wpisanych w danej 
instytucji CPD (rys. 41). Z tej pozycji, w zależności od uprawnień danego użytkownika, ma on możliwość 

edycji/modyfikacji/uzupełnienia (przycisk ), wcześniej wprowadzonych danych, ich usunięcia (przycisk ) 

oraz dodania nowego obiektu/CPD (przycisk ). 

 

Rysunek 41. Ekran dla Listy Centrów Przetwarzania Danych 

Po najechaniu kursorem na datę modyfikacji danego CPD na ekranie pojawi się Tooltip („dymek”) z nazwą 
użytkownika, który modyfikował dane. Przy czym, Administrator będzie miał dostęp do wszystkich dodanych 
CPD, natomiast Użytkownik tylko do tych, które sam wprowadził. Dodatkowo, dla użytkownika VIP, po wybraniu 
„WSZYSTKIE” pojawi się kolumna z nazwą „Organ administracji publicznej”. 

Z widoku listy CPD, po kliknięciu na przycisk  użytkownik będzie miał możliwość filtrowania obiektów 
według określonych kryteriów, przykład podano na poniższym rysunku. Klikając na przycisk „Filtruj” użytkownik 
otrzyma wynik wg zadanych kryteriów wyszukiwania. 
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Mechanizm filtrowania jest taki sam dla wszystkich list obiektów w systemie, różne są tylko jego kryteria, które 
zależą od zakresu danych w sekcji lub formularzach. 

W przypadku edytowania wybranego CPD przez Administratora, po kliknięciu przycisku , będzie miał on 
dostęp do wszystkich formularzy w tej sekcji i informacji o statusie wypełnienia formularzy. Symbol ✓ 
umieszczony przy nazwie danego formularza świadczy o tym, że użytkownik wprowadził do formularza wszystkie 



80 

wymagane dane. Z kolei symbol  wskazuje, że formularz jest niewypełniony. Administrator może również 
wybrać formularz, w którym zamierza wprowadzić zmiany. 

 

Rysunek 42. Ekran wybranego CPD 

Użytkownik, po kliknięciu przycisku  na widoku listy/podsumowania CPD, może dodać nowy obiekt, otworzy 
się wtedy pierwszy formularz z sekcji CPD - „Informacje ogólne” (patrz pkt 2.6.1.). 

Uwaga! Wszelkie informacje na temat CPD wypełniają wyłącznie użytkownicy tych podmiotów publicznych, 
którzy posiadają własne CPD. 

 

2.6.1 Informacje ogólne 

Formularz „Informacje ogólne” to zbiór danych, zawierający podstawowe informacje dotyczące obiektu Centrum 
Przetwarzania Danych oraz osoby odpowiedzialnej za CPD. 

Każde CPD może mieć tylko jeden zbiór Informacji ogólnych (rysunek 43). 
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Rysunek 43. Ekran formularza „Centrum Przetwarzania Danych” – dodanie nowego obiektu 

 

Po prawidłowym wypełnieniu formularza i zapisaniu przez użytkownika wprowadzonych danych, zdefiniowane 
CPD pojawi się na liście obiektów (patrz rysunek 14). 

Tabela 14. Zakres informacyjny formularza Informacje ogólne CPD 

POLE TYP DANYCH DEFINICJA I INFORMACJE DODATKOWE 

Dane obiektu   

Typ Centrum Przetwarzania 
Danych (CPD) 

Tekst (10) 

Należy wskazać, jaką rolę pełni dane CPD.  

Można wybrać dwie wartości: 

• podstawowe, 

• zapasowe. 

Podstawowe - w codziennych operacjach dane CPD jest podstawowym 
zasobem wspierającym działanie aplikacji. 

Zapasowe - CPD uruchamiane w sytuacjach awaryjnych, kiedy podstawowe 
CPD nie może być wykorzystane. 

Nazwa CPD Tekst (100) 

Należy podać nazwę CPD. 

Wartość musi być unikalna w obrębie wszystkich Informacji ogólnych 
zgromadzonych w podmiocie do którego zbiór jest przypisany. 

Nie można podać dwóch takich samych nazw i wprowadzić dwa razy tego 
samego CPD - pojawi się wówczas komunikat: 

„Nazwa oznaczenia została już podana w innym centrum. Podaj inną nazwę.” 

Prawa własności CPD Tekst (12) 

Można wybrać jedną z wartości: 

• własne,  

• dzierżawione. 

Należy wskazać, czy CPD jest własnością podmiotu publicznego 
wypełniającego dane, czy jest przez niego dzierżawione. 
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POLE TYP DANYCH DEFINICJA I INFORMACJE DODATKOWE 

Miejscowość Tekst (100) 

Należy uzupełnić miejscowość, w której mieści się CPD. Pole korzysta z listy 
autopodpowiedzi w formacie: miejscowość (typ miejscowości), 
województwo, powiat, gmina. 

Wybór ograniczony do miejscowości zgromadzonych w bazie TERYT aplikacji 
SIST. 

Kod pocztowy Tekst (6) 

Należy wpisać kod pocztowy (Pocztowy Numer Adresowy) miejscowości, w 
której mieści się CPD. 

Dozwolony format to dd-ddd, gdzie d to cyfra z przedziału 0-9. 

Ulica Tekst (100) 

Wymagane jeśli miejscowość z pola Miejscowość ma ulice  

Należy podać nazwę ulicy, przy której usytuowane jest CPD.  

Wartość ograniczona do ulic zgromadzonych w bazie TERYT aplikacji SIST oraz 
zawężona do miejscowości z pola Miejscowość. 

Pole korzysta z listy autopodpowiedzi. 

Możliwe jest podanie nazwy własnej ulicy nie znajdującej się w bazie TERYT 
aplikacji. 

Numer budynku Tekst (50) Należy wpisać numer budynku. 

Typ własności CPD Tekst (42) 

Należy wskazać jaki jest typ własności CPD. 

Dozwolona jedna z wartości: 

• wewnętrzna jednostka instytucji publicznej, 

• zewnętrzna publiczna jednostka państwowa, 

• zewnętrzny prywatny dostawca CPD. 

Forma prawna CPD Tekst(29) 

Należy wskazać jaka jest forma prawna CPD. 

Dozwolona jedna z wartości: 

• państwowa jednostka budżetowa, 

• dział/departament, 

• spółka prawa handlowego. 

Sposób realizacji obiektu Tekst (39) 

Można wybrać jedną z wartości: 

• specjalizowany wolnostojący,  

• specjalizowany znajdujący się w budynku,  

• adaptowany wolnostojący,  

• adaptowany znajdujący się w budynku. 

Osoba odpowiedzialna za CPD 

Imię i nazwisko  Tekst (100) Należy wpisać imię i nazwisko osoby do kontaktu, odpowiedzialnej za CPD. 

Numer telefonu Tekst (20) 

Należy podać numer telefonu osoby odpowiedzialnej za CPD. 

Użytkownik ma możliwość wprowadzenia symbolu: „(”, „)”, „+” przed ciągiem 
cyfr. 

Adres e-mail Tekst (50) Należy podać adres e-mail osoby odpowiedzialnej za CPD. 

Uwagi Tekst (1024) Użytkownik ma możliwość wpisania komentarza do wprowadzonych danych. 

 

2.6.2 Parametry fizyczne CPD 

Formularz „Parametry fizyczne” służy do wprowadzenia zbioru danych na temat parametrów fizycznych CPD – 
opis fizyczny, dane dotyczące wykorzystywanych platform sprzętowych, zasobów technicznych oraz parametrów 
usług sieciowych.  

Każde CPD może mieć tylko jeden zbiór Parametrów fizycznych CPD. 

Po wybraniu z „Listy CPD” danego CPD przez użytkownika, a następnie formularza „Parametry fizyczne” na 
ekranie pojawi się formularz, jak na rysunku 44. 
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Rysunek 44. Formularz „Parametry fizyczne” 

Należy zwrócić uwagę, że formularz zawiera sekcje, które umożliwiają wprowadzenie wielu rekordów lub 
zawierają pola, które można wprowadzać wielokrotnie:  

• „Platforma serwerowa”, 

• „Pamięci masowe (ang. Storage) – pola dotyczące macierzy specjalizowanych, 

• „Parametry usług sieciowych” – pole „Liczba lokalnych punktów styku”. 

Jeśli użytkownik musi wprowadzić dane dotyczące np. kilku serwerów, za każdym razem musi kliknąć na przycisk 

. W przypadku niepotrzebnie wprowadzonych obiektów, można je usunąć za pomocą przycisku . 

W sekcji „Parametry usług sieciowych” pole „Liczba lokalnych punktów styku” jest nieaktywne i przyjmuje 
wartość „0”.  

Po wypełnieniu pola „Rozmieszczenie lokalnych punktów styku” i naciśnięciu przycisku  nieaktywne pole 
„Liczba lokalnych punktów styku” przyjmuje wartość „1” oraz pojawia się nowe pole „Rozmieszczenie lokalnych 
punktów styku” itd. 
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Rysunek 45. Formularz „Parametry fizyczne” – dodawanie lokalnych punktów styku 

Odwrotnie będzie postępował proces usuwania punktów styku. 

W formularzu „Parametry fizyczne” (dotyczy to również innych formularzy) obok nazw niektórych pól 
umieszczono ikonkę . Po kliknięciu, na ekranie pojawi się Tooltip („dymek”) z objaśnieniem dotyczącym 
wypełnianego pola. 

     

Tabela 15. Zakres informacyjny formularza Parametry fizyczne 

POLE TYP DANYCH DEFINICJE I INFORMACJE DODATKOWE 

Opis fizyczny CPD 

Łączna powierzchnia 
pomieszczeń serwerowni 
[w m2] 

Liczba zmiennoprzecinkowa 
5d2 nieujemna 

Należy wpisać ogólną powierzchnię pomieszczeń przeznaczonych na 
serwerownie w ramach danego CPD. 

Wolna powierzchnia 
serwerowni do 
udostępnienia [w m2] 

Liczba zmiennoprzecinkowa 
5d2 nieujemna 

Powierzchnia, która mogłaby zostać wykorzystana na ustawienie nowych 
szaf telekomunikacyjnych/innych - po wyłączeniu powierzchni 
komunikacyjnej. 

Uwaga: Liczba nie może być większa niż "Łączna powierzchnia 
pomieszczeń serwerowni [w m2]". 

Łączna liczba 
zainstalowanych szaf w 
serwerowni 

Liczba całkowita nieujemna 
Należy podać liczbę zainstalowanych szaf telekomunikacyjnych, jakie 
znajdują się w serwerowni CPD. 

Wartość nie może być większa niż 999. 

Liczba możliwych do 
zainstalowania 
dodatkowych szaf w 
serwerowni 

Liczba całkowita nieujemna 

Należy podać szacunkową liczbę szaf telekomunikacyjnych, które 
dodatkowo zmieszczą się w serwerowni CPD. 

Wartość nie może być większa niż 999. 

Liczba szaf do ustawienia 
umożliwiająca zabudowę 
sprzętu serwerowego 
innej jednostki - z szafami 
serwerowymi 

Liczba całkowita nieujemna 

Należy podać (wg stanu na moment wypełniania systemu) liczbę 
posadowionych, ale niewykorzystywanych szaf telekomunikacyjnych i 
serwerowych, co do których nie ma planów wykorzystania i które w 
ciągu kolejnych 24 miesięcy będzie można udostępnić/wykorzystać. 

Wartość nie może być większa niż 999. 
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POLE TYP DANYCH DEFINICJE I INFORMACJE DODATKOWE 

Liczba szaf do ustawienia 
umożliwiająca zabudowę 
sprzętu serwerowego 
innej jednostki - bez szaf 
serwerowych 

Liczba całkowita nieujemna 

Liczba niewykorzystywanych szaf telekomunikacyjnych w momencie 
wypełniania badania, które w ciągu kolejnych 24 miesięcy będzie można 
wykorzystać (brak określonych planów wykorzystania). 

Wartość nie może być większa niż 999. 

Obiekt CPD ma sieć SAN Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Stan domyślny: nieokreślony. 

Standard sieci SAN Tekst (100) 

Wymagane jeśli wypełniono stanem w polu Obiekt CPD ma sieć SAN jest 
Tak. 

Można wprowadzić wiele wartości. 

Platforma serwerowa 

Rodzaj platformy Tekst (1024) 
Należy podać, co najmniej markę i model serwera. 

Dozwolony jest wybór jednej z wartości. 

Łączna liczba serwerów Liczba całkowita nieujemna 
Ogólna liczba serwerów w podanym typie wykorzystywanych w CPD. 

Wartość nie może być większa niż 999 999 999. 

Łączna liczba procesorów Liczba całkowita nieujemna Wartość nie może być większa niż 999 999 999. 

Łączna liczba rdzeni Liczba całkowita nieujemna Wartość nie może być większa niż 999 999 999. 

Liczba serwerów 
wirtualnych 

Liczba całkowita nieujemna Wartość nie może być większa niż 999 999 999. 

Liczba procesorów 
wirtualnych 

Liczba całkowita nieujemna Wartość nie może być większa niż 999 999 999. 

Przestrzeń 
zwirtualizowana w 
macierzach 

Liczba całkowita nieujemna 

Wartość nie może być większa niż 999 999 999. 

Należy podać ogół pamięci dyskowej dostępnej dla serwerów 
wirtualnych. Dane prosimy wprowadzać w TB. 

Średnie roczne obciążenie 
procesorów 

Liczba całkowita nieujemna 
Wartość ma być wyrażone w procentach, gdzie 100% to pełne 
obciążenie a 0% to całkowity brak obciążenia. 

Średnie obciążenie 
procesorów w miesiącu 
największego obciążenia 

Liczba całkowita nieujemna 
Wartość ma być wyrażone w procentach, gdzie 100% to pełne 
obciążenie a 0% to całkowity brak obciążenia. 

Liczba wolnych serwerów 
do udostępnienia 

Liczba całkowita nieujemna 

Serwery, które obecnie nie są wykorzystywane (i nie będą 
wykorzystywane przez zaplanowane wdrożenia/rozbudowy systemów) i 
mogą być udostępnione innym podmiotom. Liczba ta nie może być 
większa niż "Łączna liczba serwerów. 

Wartość nie może być większa niż Łączna liczba serwerów oraz nie może 
przekroczyć wartości 999 999 999 

Zasoby techniczne platform 

Pamięć RAM - łączne 
zasoby [GB] 

Liczba zmiennoprzecinkowa 
9d2 nieujemna 

Należy wpisać łączną pojemność pamięci RAM dla wszystkich serwerów 
w danym CPD (wykorzystywaną i możliwą do udostępnienia). 

Procesory - łączna liczba 
rdzeni procesorów 

Liczba całkowita nieujemna 

Należy podać ogólną liczbę rdzeni procesorów (zarówno 
wykorzystywanych, jak i niewykorzystywanych) w serwerach CPD. 

Wartość nie może być większa niż 999 999 999. 

Pamięci masowe (ang. Storage) 

Wykorzystywane pamięci 
masowe 

Tekst (30) 

Należy wybrać z listy rodzaje/typy pamięci masowych (trwałych) 
wykorzystywanych w danym CPD. 

Dozwolony wybór kilku z wartości: 

• Network attached storage (NAS), 

• Storage area network (SAN), 

• Wirtualne repozytoria danych. 

W przypadku, gdy na liście nie ma nazwy wykorzystywanych pamięci 
masowych, istnieje możliwość wpisania (lub dopisania do już wybranych) 
nazwy innego obiektu i dodanie go poprzez wciśnięcie klawisza >Enter<. 
Tekst (100). Czynność można powtórzyć wielokrotnie, a wpisane 
wartości można usuwać. 
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POLE TYP DANYCH DEFINICJE I INFORMACJE DODATKOWE 

Dostawcy pamięci 
masowych 

Tekst (15) 

Należy wybrać z listy rozwijanej producentów pamięci masowych 
wykorzystywanych w danym CPD.  

Dozwolony wybór kilku z wartości: 

• Dell, 

• HP, 

• NetApp, 

• IBM, 

• Sun/Oracle, 

• EMC, 

• Fujitsu Siemens. 

W przypadku, gdy na liście nie ma nazwy dostawcy pamięci masowych, 
istnieje możliwość wpisania (lub dopisania do już wybranych) nazwy 
innego obiektu i dodanie go poprzez wciśnięcie klawisza >Enter<. Tekst 
(100). Czynność można powtórzyć wielokrotnie, a wpisane wartości 
można usuwać. 

Posiadana pojemność 
wewnętrznej pamięci 
dyskowej serwerów [GB] 

Liczba zmiennoprzecinkowa 
9d2 nieujemna 

Należy wpisać łączną (wykorzystywaną i niewykorzystywaną) pojemność 
pamięci. 

Wykorzystywana 
pojemność wewnętrznej 
pamięci dyskowej 
serwerów [GB] 

Liczba zmiennoprzecinkowa 
9d2 nieujemna 

Należy wpisać aktualnie wykorzystywaną pojemność pamięci.  

Wartość nie może być większa od wartości z pola "Posiadana pojemność 
pamięci [GB]". 

Macierze 
dyskowe/pamięci masowe 
- łączna pojemność [TB] 

Liczba zmiennoprzecinkowa 
9d2 nieujemna 

Suma pojemności wszystkich zainstalowanych macierzy dyskowych, 
stanowiących odrębne od serwerów urządzenia podłączane np. po SAS, 
SAN, iSCSI. 

Macierze 
dyskowe/pamięci masowe 
- wolna pojemność do 
udostępnienia [TB] 

Liczba zmiennoprzecinkowa 
9d2 nieujemna 

Suma pojemności wolnych macierzy dyskowych - takich, które nie są 
wykorzystywane obecnie i nie będą wykorzystywane w ciągu 
najbliższych 24 miesięcy.  

Wartość nie może być większa od tej podanej w polu Macierze dyskowe 
– łączna pojemność [TB]. 

Macierze SAN 
(uniwersalne) – łączna 
pojemność [TB 

Liczba zmiennoprzecinkowa 
9d2 nieujemna 

Wartość nie może być większa od tej podanej w polu Macierze 
dyskowe/pamięci masowe - łączna pojemność [TB] 

Macierze SAN 
(uniwersalne) – zajęta 
pojemność [TB] 

Liczba zmiennoprzecinkowa 
9d2 nieujemna 

Wartość nie może być większa od tej podanej w polu Macierze SAN 
(uniwersalne) – łączna pojemność [TB] 

Macierze SAN 
(uniwersalne) – wolna 
przestrzeń niealokowana 
do systemów [TB] 

Liczba zmiennoprzecinkowa 
9d2 nieujemna 

Pole wyliczane automatycznie na podstawie różnicy pola Macierze SAN 
(uniwersalne) – łączna pojemność [TB] i Macierze SAN (uniwersalne) – 
zajęta pojemność [TB] 

Macierze specjalizowane – 
typ 

Tekst (9) 

Należy wybrać jedną z wartości:  

• Mainframe, 

• OS 380, 

• OS 400, 

lub wpisać własną Tekst (100). 

Macierze specjalizowane – 
łączna pojemność [TB] 

Liczba zmiennoprzecinkowa 
9d2 nieujemna 

Wymagane jeśli wypełniono pole Macierze specjalizowane – typ. 

Wartość nie może być większa od tej podanej w polu Macierze 
dyskowe/pamięci masowe - łączna pojemność [TB]. 

Macierze specjalizowane – 
zajęta pojemność [TB] 

Liczba zmiennoprzecinkowa 
9d2 nieujemna 

Wymagane jeśli wypełniono pole Macierze specjalizowane – typ. 

Wartość nie może być większa od tej podanej w polu Macierze 
dyskowe/pamięci masowe - łączna pojemność [TB]. 

Macierze specjalizowane  
– wolna przestrzeń 
niealokowana do 
systemów [TB] 

Liczba zmiennoprzecinkowa 
9d2 nieujemna 

Pole wyliczane automatycznie na podstawie różnicy pola Macierze 
specjalizowane – łączna pojemność [TB] i Macierze specjalizowane – 
zajęta pojemność [TB]. 

Parametry usług sieciowych 

Liczba lokalnych punktów 
styku 

Liczba całkowita nieujemna 
Pole wyliczane automatycznie na podstawie łącznej liczby rekordów w 
polu Rozmieszczenie lokalnych punktów styku 

Rozmieszczenie lokalnych 
punktów styku 

Tekst (1024) 
Należy określić/wymienić poszczególne lokalne punkty styku dla usług 
sieciowych. Istnieje możliwość dodania kilku lokalnych punktów styku. 

Opis technologii sieci Tekst (1024) Należy opisać wykorzystane technologie sieci. 

Posiadane zasoby 
adresacji IPv4 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 
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POLE TYP DANYCH DEFINICJE I INFORMACJE DODATKOWE 

Pula przydzielonej/ 
zarezerwowanej adresacji 
IPv4 

Tekst (19) 

Wymagane jeśli stanem Posiadane zasoby adresacji IPv4 jest Tak. 

Można wpisać kilka wartości. Adres IP musi być zgodny ze standardem 
IPv4. 

Posiadany jest status LIR w 
organizacji RIPE NCC 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 

Nazwa operatora - 
właściciela puli adresów 

Tekst (100) 
Wymagane jeśli stanem Posiadany jest status LIR w organizacji RIPE 
NCC jest Nie. 

Łączna liczba adresów IPv4 
Provider Aggregatable 
(PA) – przydzielone 

Liczba całkowita nieujemna 

Wymagane jeśli stanem Posiadany jest status LIR w organizacji RIPE 
NCC jest Tak. 

Wartość nie może być większa niż 9 999 999 

Łączna liczba adresów IPv4 
Provider Aggregatable 
(PA) – zarezerwowane 

Liczba całkowita nieujemna 
Wymagane jeśli stanem Posiadane zasoby adresacji IPv4 jest Tak. 

Wartość nie może być większa niż 9 999 999 

Łączna liczba adresów IPv4 
Provider Aggregatable 
(PA) – używane 

Liczba całkowita nieujemna 
Wymagane jeśli stanem Posiadane zasoby adresacji IPv4 jest Tak. 

Wartość nie może być większa niż 9999999 

Łączna liczba adresów IPv4 
Provider Aggregatable 
(PA) – wolne 

Liczba całkowita nieujemna 

Pole wyliczane automatycznie jako różnica pól: Łączna liczba adresów 
IPv4 Provider Aggregatable (PA) – przydzielone i Łączna liczba adresów 
IPv4 Provider Aggregatable (PA) – używane jeśli stanem Posiadany jest 
status LIR w organizacji RIPE NCC jest Tak albo Łączna liczba adresów 
IPv4 Provider Aggregatable (PA) – zarezerwowane i Łączna liczba 
adresów IPv4 Provider Aggregatable (PA) – używane jeśli stanem 
Posiadany jest status LIR w organizacji RIPE NCC jest Nie. 

Łączna liczba adresów IPv4 
Provider Independent (PI) 
– przydzielone/ 
zarezerwowane 

Liczba całkowita nieujemna 
Wymagane jeśli stanem Posiadane zasoby adresacji IPv4 jest Tak. 

Wartość nie może być większa niż 9 999 999 

Łączna liczba adresów IPv4 
Provider Independent (PI) 
– używane 

Liczba całkowita nieujemna 
Wymagane jeśli stanem Posiadane zasoby adresacji IPv4 jest Tak. 

Wartość nie może być większa niż 9 999 999 

Łączna liczba adresów IPv4 
Provider Independent (PI) 
– wolne 

Liczba całkowita nieujemna 
Pole wyliczane automatycznie jako różnica pól: Łączna liczba adresów 
IPv4 Provider Independent (PI) – przydzielone/ zarezerwowane i 
Łączna liczba adresów IPv4 Provider Independent (PI) – używane 

Przygotowanie do 
wdrożenia IPv6 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 

Pula 
przydzielonej/zarezerwow
anej adresacji IPv6 

Tekst (26) 

Wymagane jeśli stanem Przygotowanie do wdrożenia IPv6 jest Tak. 

Można wpisać kilka wartości.  

Adres IP musi być zgodny ze standardem IPv6. 

Przydzielone numery 
Autonomous System 
Number [AS] 

Tekst (6) Należy podać numer adresu AS, ale bez znacznika AS. 

Uwagi 
Tekst o maksymalnej liczbie 
znaków 1024 

Użytkownik ma możliwość wpisania komentarza do wprowadzonych 
danych. 

 

2.6.3 Infrastruktura informatyczna CPD 

Formularz „Infrastruktura informatyczna” służy użytkownikom do wprowadzenia zbioru danych związanych z 
infrastrukturą informatyczną CPD, obejmującą: platformy serwerowe, pamięci masowe, bezpieczeństwo danych, 
urządzenia sieciowe i narzędzia do zarządzania data center.  

CPD może mieć tylko jeden zbiór Infrastruktury informatycznej.  

Strukturę formularza przedstawiono na rysunku 46. 

Większość pól w formularzu „Infrastruktura informatyczna”, to pola wielokrotnego wyboru spośród 
zesłownikowanych list, co powinno to usprawnić użytkownikom wypełnianie formularza. W przypadku, gdy na 
liście nie figuruje nazwa wykorzystywanego obiektu/elementu – należy wpisać własną nazwę obiektu i nacisnąć 
>Enter<, aby pojawiła się w danym polu, przypomina o tym pojawiający się Tooltip/”Dymek”: „Po wpisaniu 
własnej wartości wciśnij klawisz >Enter<. 
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Rysunek 46. Formularz „Infrastruktura informatyczna” – dodanie infrastruktury informatycznej CPD 

Tabela 16. Zakres informacyjny formularza „Infrastruktura informatyczna” 

POLE TYP DANYCH DEFINICJE I INFORMACJE DODATKOWE 

Platformy serwerowe 

Typ serwera Tekst (10) 

Należy wybrać z listy rozwijanej wykorzystywany w CPD typ serwera.  

Dozwolony wybór kilku z wartości: 

• Mainframe 

• Powershell 

• X86 

W przypadku, gdy na liście nie ma nazwy wykorzystanego serwera, istnieje 
możliwość wpisania (lub dopisania do już wybranych) nazwy innego 
obiektu i dodanie go poprzez wciśnięcie klawisza >Enter<. Tekst (100). 
Czynność można powtórzyć wielokrotnie, a wpisane wartości można 
usuwać. 

Producent serwera Tekst (4) 

Należy wybrać z listy producenta wykorzystywanego serwera.  

Dozwolony wybór kilku z wartości: 

• HP 

• Dell 

W przypadku, gdy na liście nie ma nazwy producenta, istnieje możliwość 
wpisania (lub dopisania do już wybranych) nazwy innego obiektu i dodanie 
go poprzez wciśnięcie klawisza >Enter<. Tekst (100). Czynność można 
powtórzyć wielokrotnie, a wpisane wartości można usuwać. 
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POLE TYP DANYCH DEFINICJE I INFORMACJE DODATKOWE 

Systemy operacyjne Tekst (22) 

Należy wybrać z listy systemy operacyjne wykorzystywane na serwerze.  

Dozwolony wybór kilku z wartości: 

• Ubuntu Server 

• Debian 

• SUSE 

• Red Hat 

• Slackware 

• CentOS 

• Gentoo 

• AIX 

• FreeBSD 

• Solaris 

• Windows Server 2003 

• Windows Server 2003 R2 

• Windows Server 2008 

• Windows Server 2008 R2 

• Windows Server 2012, 

• Windows Server 2012 R2. 

W przypadku, gdy na liście nie ma nazwy wykorzystanego systemu 
operacyjnego, istnieje możliwość wpisania (lub dopisania do już 
wybranych) nazwy innego obiektu i dodanie go poprzez wciśnięcie klawisza 
>Enter<. Tekst (100). Czynność można powtórzyć wielokrotnie, a wpisane 
wartości można usuwać. 

Platformy wirtualizacyjne Tekst (100) 

Należy wybrać z listy rodzaje/typy platform wirtualizacyjnych 
wykorzystywanych w danym CPD. 

Dozwolony wybór kilku z wartości: 

• Citrix Xen Server 

• HVM 

• Hyper-V 

• KVM 

• Red Hat Enterprise Virtualization 

• VMware 

W przypadku, gdy na liście nie ma nazwy platformy wirtualizacyjnej, 
istnieje możliwość wpisania (lub dopisania do już wybranych) nazwy 
innego obiektu i dodanie go poprzez wciśnięcie klawisza >Enter<. Tekst 
(100). Czynność można powtórzyć wielokrotnie, a wpisane wartości można 
usuwać. 

Typy kopii bezpieczeństwa danych (ang. Backup) 

Urządzenia kopii 
bezpieczeństwa danych 

Tekst (31) 

Należy wybrać z listy rozwijanej urządzenia wykorzystywane do 
wykonywania kopii bezpieczeństwa, aby zabezpieczyć przed utratą danych 
w przypadku awarii. 

Dozwolony wybór kilku z wartości: 

• Taśmy 

• Pamięci dyskowe (NAS, Macierze) 

• Wirtualne repozytoria danych 

W przypadku, gdy na liście nie ma nazwy urządzenia kopii bezpieczeństwa 
danych, istnieje możliwość wpisania (lub dopisania do już wybranych) 
nazwy innego obiektu i dodanie go poprzez wciśnięcie klawisza >Enter<. 
Tekst (100). Czynność można powtórzyć wielokrotnie, a wpisane wartości 
można usuwać. 

Oprogramowanie kopii 
bezpieczeństwa danych 

Tekst (9) 

Należy wybrać z listy rozwijanej oprogramowanie wykorzystywane przez 
urządzenia do wykonywania kopii bezpieczeństwa.  

Dozwolony wybór kilku z wartości: 

• Acronis 

• Symantec 

• Paragon 

• Barracuda 

W przypadku, gdy na liście nie ma nazwy oprogramowania kopii 
bezpieczeństwa danych, istnieje możliwość wpisania (lub dopisania do już 
wybranych) nazwy innego obiektu i dodanie go poprzez wciśnięcie klawisza 
>Enter<. Tekst (100). Czynność można powtórzyć wielokrotnie, a wpisane 
wartości można usuwać. 
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Dostawcy rozwiązań kopii 
bezpieczeństwa 

Tekst (6) 

Należy wybrać z listy rozwijanej dostawców rozwiązań do wykonywania 
kopii bezpieczeństwa.  

Dozwolony wybór kilku z wartości: 

• Dell 

• HP 

• NetApp 

• IBM 

W przypadku, gdy na liście nie ma nazwy dostawcy rozwiązań kopii 
bezpieczeństwa danych, istnieje możliwość wpisania (lub dopisania do już 
wybranych) nazwy innego obiektu i dodanie go poprzez wciśnięcie klawisza 
>Enter<. Tekst (100). Czynność można powtórzyć wielokrotnie, a wpisane 
wartości można usuwać. 

Odmiejscowienie kopii 
bezpieczeństwa 

Tekst (3) 

Należy zaznaczyć fakt istnienia odmiejscowionej kopii bezpieczeństwa. 
Kopia odmiejscowiona to kopia np. taśmowa transportowana fizycznie do 
ośrodka zapasowego. 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

 

Urządzenia sieciowe 

Urządzenia do trasowania 
ruchu sieciowego 

Tekst (7) 

Należy wybrać z listy rozwijanej urządzenia do trasowania ruchu 
sieciowego (routery/rutery).  

Dozwolony wybór kilku z wartości: 

• Cisco 

• Linksys 

• Alcatel 

• Asus 

• D-Link 

• TP-Link 

• Netgear 

• Juniper 

W przypadku, gdy na liście nie ma nazwy urządzenia do trasowania ruchu 
sieciowego, istnieje możliwość wpisania (lub dopisania do już wybranych) 
nazwy innego obiektu i dodanie go poprzez wciśnięcie klawisza >Enter<. 
Tekst (100). Czynność można powtórzyć wielokrotnie, a wpisane wartości 
można usuwać. 

Zapory sieciowe Tekst (14) 

Należy wybrać z listy rozwijanej stosowane zapory sieciowe.  

Dozwolony wybór kilku z wartości: 

• Cisco 

• ZyXEL 

• Barracuda 

• Netgear 

• Symantec 

• Juniper 

• Alcatel-Lucent 

• HP 

• Polycom 

W przypadku, gdy na liście nie ma nazwy stosowanej zapory sieciowej, 
istnieje możliwość wpisania (lub dopisania do już wybranych) nazwy 
innego obiektu i dodanie go poprzez wciśnięcie klawisza >Enter<. Tekst 
(100). Czynność można powtórzyć wielokrotnie, a wpisane wartości można 
usuwać. 

Narzędzia do zarządzania data center 

Systemy do monitoringu i 
zarządzania infrastrukturą 
CPD 

Tekst (26) 

Należy wybrać z listy rozwijanej system monitoringu i zarządzania 
infrastrukturą CPD.  

Dozwolony wybór kilku z wartości: 

• IBM PureFlex 

• Raritan dcTrack 

• Building Management System 

W przypadku, gdy na liście nie ma nazwy systemu do monitoringu i 
zarządzania infrastrukturą CPD, istnieje możliwość wpisania (lub dopisania 
do już wybranych) nazwy innego obiektu i dodanie go poprzez wciśnięcie 
klawisza >Enter<. Tekst (100). Czynność można powtórzyć wielokrotnie, a 
wpisane wartości można usuwać. 

Inwestycje w infrastrukturę teleinformatyczną 
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POLE TYP DANYCH DEFINICJE I INFORMACJE DODATKOWE 

Planowane są inwestycje 
na rozbudowę 
infrastruktury 
teleinformatycznej w ciągu 
najbliższych 3 lat 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

 

Szacowany koszt 
inwestycji [PLN] 

Liczba zmiennoprzecinkowa 
9d2 nieujemna 

Wymagane jeśli stanem Planowane są inwestycje na rozbudowę 
infrastruktury teleinformatycznej w ciągu najbliższych 3 lat jest Tak 

Wartość nie może być większa niż 999 999 999,99. 

Uwagi Tekst (1024) 
Użytkownik ma możliwość wpisania komentarza do wprowadzonych 
danych. 

 

2.6.4 Koszty CPD  

Formularz „Koszty CPD” służy do wprowadzenia danych na temat wszelkich kosztów - amortyzacji, 
nieruchomości, mediów, utrzymania sprzętu IT oraz innych - które ponosi organ administracji publicznej, w 
związku z utrzymaniem CPD. 

Każde CPD może mieć maksymalnie cztery Koszty, każde na jeden rok z określonego okresu. Okres ten obejmuje 
lata od R - 2 włącznie do R + 1 włącznie, gdzie R to rok bieżący. Np.: w bieżącym 2022 roku koszty CPD będą 
obejmowały: 2020 r., 2021 r., 2022 r. oraz 2023 r. 

Po wpisaniu wartości dla poszczególnych kategorii/sekcji kosztów zostają one automatycznie podsumowane w 
polach „Ogółem”, jak również dla danego CPD - w polu „Koszty utrzymania CPD”. 
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Rysunek 47. Formularz „Koszty CPD” 
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Tabela 17. Zakres informacyjny formularza „Koszty CPD” 

POLE TYP DANYCH DEFINICJE I INFORMACJE DODATKOWE 

nieruchomości 
Liczba 
zmiennoprzecinkowa 
9d2 nieujemna 

Całkowity koszt amortyzacji nieruchomości wchodzących w skład 
CPD. Jeśli CPD współdzieli nieruchomość z innymi jednostkami, to 
szacunek kosztów przypadających na CPD (np. proporcjonalnie do 
zajmowanej powierzchni). 

sprzętu IT (wewnętrzny) 
Liczba 
zmiennoprzecinkowa 
9d2 nieujemna 

Całkowity koszt amortyzacji sprzętu IT należącego do CPD. 

wartości niematerialnych 
Liczba 
zmiennoprzecinkowa 
9d2 nieujemna 

Należy podać całkowity koszt amortyzacji wartości niematerialnych. 

pozostałe 
Liczba 
zmiennoprzecinkowa 
9d2 nieujemna 

Należy wpisać pozostałe koszty amortyzacji, nieujęte w trzech 
poprzednich polach. 

Koszty amortyzacji   
Wartość wyliczana automatycznie na podstawie wartości z pól: 
nieruchomości, sprzętu IT, wartości niematerialnych i pozostałe. 

najmu/dzierżawy 
nieruchomości 

Liczba 
zmiennoprzecinkowa 
9d2 nieujemna 

Całkowity koszt najmu/dzierżawy nieruchomości przypadający na 
CPD. Jeśli CPD współdzieli nieruchomość z innymi jednostkami, to 
szacunek kosztów przypadających na CPD (np. proporcjonalnie do 
zajmowanej powierzchni). 

naprawy i utrzymania 
obiektu 

Liczba 
zmiennoprzecinkowa 
9d2 nieujemna 

Należy podać całkowity koszt naprawy i utrzymania obiektu. 

pozostałe 
Liczba 
zmiennoprzecinkowa 
9d2 nieujemna 

Należy podać pozostałe, niewyspecyfikowane wyżej, koszty 
nieruchomości. 

Koszty nieruchomości   
Wartość wyliczana automatycznie na podstawie wartości z pól: 
najmu/dzierżawy nieruchomości, naprawy i utrzymania obiektu i pozostałe 

energii elektrycznej 
Liczba 
zmiennoprzecinkowa 
9d2 nieujemna 

Całkowity koszt energii elektrycznej przypadający na CPD. Jeśli CPD 
współdzieli przyłącze energetyczne z innymi obiektami/częściami 
obiektów szacunek kosztów energii elektrycznej przypadających na 
CPD. 

przyłącza 
telekomunikacyjnego 

Liczba 
zmiennoprzecinkowa 
9d2 nieujemna 

Całkowity koszt przyłącza sieciowego przypadający na CPD. Jeśli CPD 
współdzieli przyłącze z innymi obiektami/częściami obiektów 
szacunek kosztów przypadających na CPD (np. proporcjonalnie do 
wykorzystywanej przepustowości łącza). 

przyłącza dostępu do 
Internetu 

Liczba 
zmiennoprzecinkowa 
9d2 nieujemna 

Całkowity koszt przyłączy dostępu do Internetu przypadający na CPD. 

dzierżawy adresów IP 
Liczba 
zmiennoprzecinkowa 
9d2 nieujemna 

Całkowity koszt dzierżawy adresów IP przypadający na CPD. 

pozostałe 
Liczba 
zmiennoprzecinkowa 
9d2 nieujemna 

Całkowity koszt pozostałych mediów przypadający na CPD, które nie 
zostały ujęte w poprzednich kategoriach. Jeśli CPD współdzieli 
dostarczanie mediów z innymi obiektami/częściami obiektów 
szacunek kosztów przypadających na CPD. 

Koszty mediów   
Wartość wyliczana automatycznie na podstawie wartości z pól: energii 
elektrycznej, przyłącza telekomunikacyjnego, przyłącza dostępu do 
Internetu, dzierżawy adresów IP i pozostałe 

serwerów 
Liczba 
zmiennoprzecinkowa 
9d2 nieujemna 

Całkowity koszt poniesiony z tytułu wymiany serwisowej serwerów. 

sprzętu sieciowego 
Liczba 
zmiennoprzecinkowa 
9d2 nieujemna 

Całkowity koszt poniesiony z tytułu wymiany serwisowej osprzętu 
sieciowego. 

pozostałe 
Liczba 
zmiennoprzecinkowa 
9d2 nieujemna 

Należy podać pozostałe, niewyspecyfikowane wyżej, koszty 
utrzymania IT 

Koszty utrzymania 
sprzętu IT  

 
Wartość wyliczana automatycznie na podstawie wartości z pól: serwerów, 
sprzętu sieciowego i pozostałe 

licencji 
Liczba 
zmiennoprzecinkowa 
9d2 nieujemna 

Całkowity koszt licencji przypadający na dany rok. 
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personelu CPD 
Liczba 
zmiennoprzecinkowa 
9d2 nieujemna 

Całkowity koszt personelu CPD bez kosztów zawartych w innych 
kategoriach (np. w kategorii usługi utrzymania obiektu). Jeśli 
występują pracownicy dzielący czas pracy między CPD a inną 
jednostkę, to szacunkowy koszt proporcjonalnie do zaangażowania 
czasowego w pracę w CPD. 

usług 
liczba 
zmiennoprzecinkowa 
9d2 nieujemna 

Całkowity koszt usług związanych z utrzymaniem CPD. 

pozostałe 
Liczba 
zmiennoprzecinkowa 
9d2 nieujemna 

Wszelkie koszty niemieszczące się w innych kategoriach 
przypadające na CPD. Jeśli koszty są określone dla większej całości 
(np. większej jednostki organizacyjnej, grupy obiektów), to koszty 
proporcjonalne na CPD. 

Koszty inne   
Wartość wyliczana automatycznie na podstawie wartości z pól: licencji, 
personelu CPD, usług i pozostałe 

Koszt utrzymania CPD  
Wartość wyliczana automatycznie na podstawie wartości z pól: Koszty 
amortyzacji, Koszty nieruchomości, Koszty mediów, Koszty utrzymania 
sprzętu IT, Koszty inne 

Uwagi Tekst (1024) Użytkownik ma możliwość wpisania komentarza do wprowadzonych danych. 

 

2.6.5 Plany/możliwości budowy/rozbudowy CPD 

Formularz „Plany/możliwości budowy/rozbudowy CPD” służy do wprowadzenia danych dotyczących planów i 
możliwości budowy ewentualnie rozbudowy CPD w zakresie: 

• terenu,  

• zagadnień prawnych,  

• formalnych i technicznych warunków zabudowy,  

• warunków energetycznych i telekomunikacyjnych,  

• nakładów finansowych. 

CPD może mieć tylko jeden zbiór „Plany/możliwości budowy/rozbudowy CPD”. 
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Rysunek 48. Formularz „Plany/możliwości budowy/rozbudowy CPD” 

Tabela 18. Zakres informacyjny formularza „Plany/możliwości budowy/rozbudowy CPD” 

POLE TYP DANYCH DEFINICJE I INFORMACJE DODATKOWE 

Teren 

Na terenie jednostki planowana 
jest budowa/rozbudowa CPD 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 

Wielkość powierzchni dostępnej 
pod zabudowę CPD [m2] 

Liczba całkowita nieujemna 

Należy podać powierzchnię użytkową w m2 przeznaczoną do 
zabudowy. 

Wymagane jeśli stanem pola Na terenie jednostki planowana 
jest budowa/rozbudowa CPD jest Tak  

Nie może przyjąć żadnej wartości jeśli stanem pola Na terenie 
jednostki planowana jest budowa/rozbudowa CPD jest Nie. 

Wartość nie może być większa niż 999 999 999. 

Zagadnienia prawne 

Teren jest własnością podmiotu Tekst (3) 

Wymagane jeśli stanem pola Na terenie jednostki istnieje 
możliwość budowy/rozbudowy obecnego CPD jest Tak.  

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 

Nie może przyjąć żadnej wartości jeśli stanem pola Na terenie 
jednostki istnieje możliwość budowy/rozbudowy obecnego 
CPD jest Nie albo nieokreślony. 

Właściciel i forma własności Tekst (1024) 

Należy opisać sposób użytkowania terenu oraz podać właściciela 
terenu. 

Wymagane jeśli stanem pola Teren własnością podmiotu jest 
Nie.  

Nie może przyjąć żadnej wartości jeśli stanem Teren własnością 
podmiotu jest Tak. 
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Znane lub potencjalne roszczenia 
do terenu 

Tekst (3) 

Wymagane jeśli stanem Na terenie jednostki planowana jest 
budowa/rozbudowa CPD jest Tak. 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak – gdy wydane z pozytywną decyzją, 

• Nie – gdy nie wydano decyzji lub wydana decyzja jest 
odmowna. 

Nie może przyjąć żadnej wartości jeśli stanem Na terenie 
jednostki planowana jest budowa/rozbudowa CPD jest Nie. 

Warunki formalne zabudowy 

Dla planowanego CPD uzyskano 
warunki zabudowy 

Tekst (3) 

Wymagane jeśli stanem Na terenie jednostki planowana jest 
budowa/rozbudowa CPD jest Tak. 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 

Nie może przyjąć żadnej wartości jeśli stanem Na terenie 
jednostki planowana jest budowa/rozbudowa CPD jest Nie. 

Dla terenu zabudowy istnieje plan 
zagospodarowania przestrzennego 
umożliwiający budowę/rozbudowę 
CPD 

Tekst (3) 

Wymagane jeśli stanem Na terenie jednostki istnieje możliwość 
budowy/rozbudowy obecnego CPD jest Tak. 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 

Nie może przyjąć żadnej wartości jeśli stanem Na terenie 
jednostki istnieje możliwość budowy/rozbudowy obecnego 
CPD jest Nie. 

Jak budowa/rozbudowa CPD 
wpisuje się w plan 
zagospodarowania przestrzennego 

Tekst (1024) 

Wymagane jeśli stanem Na terenie jednostki planowana jest 
budowa/rozbudowa CPD jest Tak. 

Nie może przyjąć żadnej wartości jeśli stanem Na terenie 
jednostki planowana jest budowa/rozbudowa CPD jest Nie. 

Warunki techniczne zabudowy 

Nietypowe warunki geologiczne / 
terenowe 

Tekst (3) 

Wymagane jeśli stanem Na terenie jednostki planowana jest 
budowa/rozbudowa CPD jest Tak. 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 

Nie może przyjąć żadnej wartości jeśli stanem Na terenie 
jednostki planowana jest budowa/rozbudowa CPD jest Nie. 

Rodzaj nietypowych warunków 
geologicznych / terenowych 

Tekst (1024) 

Należy wskazać specyficzne uwarunkowania np. duże 
nachylenie, podłoże skaliste, kurzawka, możliwe kolizje w 
przyszłej zabudowie (w przypadku braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego). 

Wymagane jeśli stanem Nietypowe warunki geologiczne / 
terenowe jest Tak. 

Nie może przyjąć żadnej wartości jeśli stanem Nietypowe 
warunki geologiczne / terenowe jest Nie. 

Możliwość posadowienia obiektów 
poniżej poziomu gruntu 

Tekst (3) 

Wymagane jeśli stanem Na terenie jednostki planowana jest 
budowa/rozbudowa CPD jest Tak. 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 

Nie może przyjąć żadnej wartości jeśli stanem Na terenie 
jednostki planowana jest budowa/rozbudowa CPD jest Nie. 

Rodzaj posadowienia Tekst (1024) 

Należy wskazać znane ograniczenia np. o wodach gruntowych, 
podziemnych instalacjach, itp. 

Wymagane jeśli stanem Możliwość posadowienia obiektów 
poniżej poziomu gruntu jest Tak. 

Nie może przyjąć żadnej wartości jeśli stanem Możliwość 
posadowienia obiektów poniżej poziomu gruntu jest Nie. 

Teren zalewowy Tekst (3) 

Wymagane jeśli stanem Na terenie jednostki planowana jest 
budowa/rozbudowa CPD jest Tak 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 

Nie może przyjąć żadnej wartości jeśli stanem Na terenie 
jednostki planowana jest budowa/rozbudowa CPD jest Nie. 
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Charakterystyka terenu 
zalewowego 

Tekst (1024) 

Wymagane jeśli stanem Teren zalewowy jest Tak. 

Nie może przyjąć żadnej wartości jeśli stanem Teren zalewowy 
jest Nie. 

Teren aktywności tektonicznej Tekst (3) 

Wymagane jeśli stanem Na terenie jednostki planowana jest 
budowa/rozbudowa CPD jest Tak. 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 

Nie może przyjąć żadnej wartości jeśli stanem Na terenie 
jednostki planowana jest budowa/rozbudowa CPD jest Nie. 

Rodzaj aktywności tektonicznej Tekst (1024) 

Należy wskazać rodzaj aktywności tektonicznej np. tąpania, 
osuwiska, katastrofy górnicze. 

Wymagane jeśli stanem Teren aktywności tektonicznej jest Tak. 

Nie może przyjąć żadnej wartości jeśli stanem Teren aktywności 
tektonicznej jest Nie. 

Teren pod korytarzem 
powietrznym lotnictwa 
cywilnego/wojskowego 

Tekst (3) 

Wymagane jeśli stanem Na terenie jednostki planowana jest 
budowa/rozbudowa CPD jest Tak 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 

Nie może przyjąć żadnej wartości jeśli stanem Na terenie 
jednostki planowana jest budowa/rozbudowa CPD jest Nie. 

Opis korytarza powietrznego Tekst (1024) 

Wymagane jeśli stanem Teren pod korytarzem powietrznym 
lotnictwa cywilnego/wojskowego jest Tak. 

Nie może przyjąć żadnej wartości jeśli stanem Teren pod 
korytarzem powietrznym lotnictwa cywilnego/wojskowego 
jest Nie. 

Teren w obszarze szczególnie 
chronionego środowiska 
naturalnego 

Tekst (3) 

Wymagane jeśli stanem Na terenie jednostki planowana jest 
budowa/rozbudowa CPD jest Tak. 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 

Nie może przyjąć żadnej wartości jeśli stanem Na terenie 
jednostki planowana jest budowa/rozbudowa CPD jest Nie. 

Rodzaj obszaru chronionego Tekst (1024) 

Należy wskazać ograniczenia wynikające z ochrony środowiska 
np. teren zlokalizowany na obszarze NATURA2000, w pasie 
ochronnym, w obszarze chronionego krajobrazu. 

Wymagane jeśli stanem Teren w obszarze szczególnie 
chronionego środowiska naturalnego jest Tak. 

Nie może przyjąć żadnej wartości jeśli stanem Teren w obszarze 
szczególnie chronionego środowiska naturalnego jest Nie. 

Teren w obszarze zagrożenia 
katastrofą przemysłową 

Tekst (3) 

Wymagane jeśli stanem Na terenie jednostki istnieje możliwość 
budowy/rozbudowy obecnego CPD jest Tak. 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 

Nie może przyjąć żadnej wartości jeśli stanem Na terenie 
jednostki istnieje możliwość budowy/rozbudowy obecnego 
CPD jest Nie. 

Rodzaj zagrożenia Tekst (1024) 

Należy wskazać rodzaj zagrożeń uwzględnionych w lokalnym 
katalogu zagrożeń z racji obecności zakładów o dużym ryzyku 
(ZDR) i zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) – np. skażenie 
powietrza, wody. 

Wymagane jeśli stanem Teren w obszarze zagrożenia katastrofą 
przemysłową jest Tak. 

Nie może przyjąć żadnej wartości jeśli stanem Teren w obszarze 
zagrożenia katastrofą przemysłową jest Nie. 

Warunki energetyczne 

Przydział mocy dla obiektu [kW] Liczba całkowita nieujemna 

Należy podać wartość wyłącznie z przeznaczeniem na CPD lub 
wartość "0" jeśli nie jest znana. 

Wymagane jeśli stanem Na terenie jednostki planowana jest 
budowa/rozbudowa CPD jest Tak. 

Nie może przyjąć żadnej wartości jeśli stanem Na terenie 
jednostki planowana jest budowa/rozbudowa CPD jest Nie. 

Wartość nie może być większa niż 999 999. 
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Rezerwa mocy dla obiektu [kW] Liczba całkowita nieujemna 

Należy podać wartość wyłącznie z przeznaczeniem na CPD lub 
wartość "0" jeśli nie jest znana. 

Wymagane jeśli stanem Na terenie jednostki planowana jest 
budowa/rozbudowa CPD jest Tak. 

Nie może przyjąć żadnej wartości jeśli stanem Na terenie 
jednostki planowana jest budowa/rozbudowa CPD jest Nie. 

Wartość nie może być większa niż ta podana w polu Przydział 
mocy dla obiektu [kW]. 

Wartość nie może być większa niż 999 999. 

Liczba aktualnie istniejących 
niezależnych przyłączy 
energetycznych  

Liczba całkowita nieujemna. 

Wymagane jeśli stanem Na terenie jednostki planowana jest 
budowa/rozbudowa CPD jest Tak. 

Nie może przyjąć żadnej wartości jeśli stanem Na terenie 
jednostki planowana jest budowa/rozbudowa CPD jest Nie. 

Wartość nie może być większa niż 99. 

Liczba możliwych do realizacji 
dodatkowych przyłączy 
energetycznych 

Liczba całkowita nieujemna 

Należy podać wartość "0" jeśli nie jest znane. 

Wymagane jeśli stanem Na terenie jednostki planowana jest 
budowa/rozbudowa jest Tak. 

Nie może przyjąć żadnej wartości jeśli stanem Na terenie 
jednostki planowana jest budowa/rozbudowa CPD jest Nie. 

Wartość nie może być większa niż 99. 

Operator energetyczny Tekst (6) 

Wymagane jeśli stanem Na terenie jednostki istnieje możliwość 
budowy/rozbudowy obecnego CPD jest Tak. 

Dozwolony wybór kilku z wartości: 

• Enea 

• Energa 

• Innogy 

• PGE 

• Tauron 

W przypadku, gdy na liście nie ma nazwy operatora 
energetycznego, istnieje możliwość wpisania (lub dopisania do 
już wybranych) nazwy i dodanie go poprzez wciśnięcie klawisza 
>Enter<. Tekst (100). Czynność można powtórzyć wielokrotnie, 
a wpisane wartości można usuwać. 

Rejon zakładu energetycznego Tekst (255) 
Należy podać do jakiego rejonu zakładu energetycznego jest 
przydzielone CPD. 

Teren wyposażony w system 
zasilania awaryjnego 

Tekst (3) 

Wymagane jeśli stanem Na terenie jednostki planowana jest 
budowa/rozbudowa CPD jest Tak. 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 

Nie może przyjąć żadnej wartości jeśli stanem Na terenie 
jednostki planowana jest budowa/rozbudowa CPD jest Nie. 

Opis systemu zasilania awaryjnego Tekst (1024) 

Należy wskazać charakterystykę i dostępność systemu. 

Wymagane jeśli stanem Teren wyposażony w system zasilania 
awaryjnego jest Tak. 

Nie może przyjąć żadnej wartości jeśli stanem Teren wyposażony 
w system zasilania awaryjnego jest Nie. 

Telekomunikacja 

Węzeł RSS znajduje się na terenie 
CPD 

Tekst (3) 

Wymagane jeśli stanem Na terenie jednostki planowana jest 
budowa/rozbudowa CPD jest Tak. 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 

Nie może przyjąć żadnej wartości jeśli stanem Na terenie 
jednostki planowana jest budowa/rozbudowa CPD jest Nie. 

Odległość do najbliższego węzła 
RSS [km] 

Liczba całkowita nieujemna 

Wymagane jeśli stanem Węzeł RSS znajduje się na terenie CPD 
jest Nie. 

Nie może przyjąć żadnej wartości jeśli stanem Węzeł RSS 
znajduje się na terenie CPD jest Tak. 

Wartość nie może być większa niż 999. 
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Węzeł światłowodowy "sieci 
operatorów państwowych” 
znajduje się na terenie CPD 

Tekst (3) 

Wymagane jeśli stanem Na terenie jednostki planowana jest 
budowa/rozbudowa CPD jest Tak. 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 

Nie może przyjąć żadnej wartości jeśli stanem Na terenie 
jednostki planowana jest budowa/rozbudowa CPD jest Nie. 

Nazwa operatora państwowego Tekst (7) 

Wymagane jeśli stanem Na terenie jednostki istnieje możliwość 
budowy/rozbudowy obecnego CPD jest Tak. 

Dozwolony wybór kilku z wartości: 

• Exatel 

• NASK 

• PIONIER 

• PSE 

W przypadku, gdy na liście nie ma nazwy operatora 
państwowego, istnieje możliwość wpisania (lub dopisania do już 
wybranych) nazwy i dodanie go poprzez wciśnięcie klawisza 
>Enter<. Tekst (100). Czynność można powtórzyć wielokrotnie, a 
wpisane wartości można usuwać. 

Nie może przyjąć żadnej wartości jeśli stanem Na terenie 
jednostki istnieje możliwość budowy/rozbudowy obecnego 
CPD jest Nie. 

Odległość do najbliższego węzła 
światłowodowego "sieci 
operatorów państwowych” [km] 

Liczba całkowita nieujemna 

Wymagane jeśli stanem Węzeł światłowodowy "sieci 
operatorów publicznych” znajduje się na terenie CPD jest Nie. 

Nie może przyjąć żadnej wartości jeśli stanem Węzeł 
światłowodowy "sieci operatorów publicznych” znajduje się na 
terenie CPD jest Tak albo nieokreślony. 

Wartość nie może być większa niż 999. 

Węzeł światłowodowy "sieci 
operatorów komercyjnych” 
znajduje się na terenie CPD 

Tekst (3) 

Wymagane jeśli stanem Na terenie jednostki planowana jest 
budowa/rozbudowa CPD jest Tak. 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 

Nie może przyjąć żadnej wartości jeśli stanem Na terenie 
jednostki planowana jest budowa/rozbudowa CPD jest Nie. 

Nazwa operatora komercyjnego Tekst (6) 

Wymagane jeśli stanem Na terenie jednostki istnieje możliwość 
budowy/rozbudowy obecnego CPD jest Tak. 

Dozwolony wybór kilku z wartości: 

• Multimedia 

• Netia 

• Orange 

• P4 

• Polkomtel 

• T-Mobile 

• UPC 

• Vectra 

W przypadku, gdy na liście nie ma nazwy operatora 
komercyjnego, istnieje możliwość wpisania (lub dopisania do już 
wybranych) nazwy i dodanie go poprzez wciśnięcie klawisza 
>Enter<. Tekst (100). Czynność można powtórzyć wielokrotnie, a 
wpisane wartości można usuwać. 

Nie może przyjąć żadnej wartości jeśli stanem Na terenie 
jednostki istnieje możliwość budowy/rozbudowy obecnego 
CPD jest Nie. 

Odległość do najbliższego węzła 
światłowodowego" sieci 
operatorów komercyjnych” [km] 

Liczba całkowita nieujemna 

Wymagane jeśli stanem Węzeł światłowodowy "sieci 
operatorów komercyjnych” znajduje się na terenie CPD jest Nie. 

Nie może przyjąć żadnej wartości jeśli stanem Węzeł 
światłowodowy "sieci operatorów komercyjnych” znajduje się 
na terenie CPD jest Tak. 

Wartość nie może być większa niż 999. 

Kanalizacja techniczna obiektu jest 
połączona z siecią miejscowości 

Tekst (3) 

Wymagane jeśli stanem Na terenie jednostki planowana jest 
budowa/rozbudowa CPD jest Tak. 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 

Nie może przyjąć żadnej wartości jeśli stanem Na terenie 
jednostki planowana jest budowa/rozbudowa CPD jest Nie. 



103 

POLE TYP DANYCH DEFINICJE I INFORMACJE DODATKOWE 

Kanalizacja techniczna obiektu jest 
połączona z siecią miejscowości - 
opis 

Tekst (1024) 

Wymagane jeśli stanem Kanalizacja techniczna obiektu jest 
połączona z siecią miejscowości jest Tak. 

Nie może przyjąć żadnej wartości jeśli stanem Kanalizacja 
techniczna obiektu jest połączona z siecią miejscowości jest Nie. 

Nakłady 

Podmiot zaplanował środki na 
budowę/rozbudowę CPD 

Tekst (3) 

Wymagane jeśli stanem Na terenie jednostki planowana jest 
budowa/rozbudowa CPD jest Tak. 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 

Nie może przyjąć żadnej wartości jeśli stanem Na terenie 
jednostki planowana jest budowa/rozbudowa CPD jest Nie. 

Szacowana wielkość nakładów na 
budowę/rozbudowę CPD [PLN] 

Liczba zmiennoprzecinkowa 
10d2 nieujemna 

Wymagane jeśli stanem Na terenie jednostki planowana jest 
budowa/rozbudowa CPD jest Tak. 

Nie może przyjąć żadnej wartości jeśli stanem Na terenie 
jednostki planowana jest budowa/rozbudowa CPD jest Nie. 

 
2.6.6 Bezpieczeństwo 

Formularz „Bezpieczeństwo” służy do wprowadzenia danych dotyczących kwestii bezpieczeństwa CPD w 
zakresie: 

• przyłączy energetycznych,  

• przyłączy telekomunikacyjnych,  

• bezpieczeństwa,  

• innych parametrów. 

CPD może mieć tylko jeden zbiór „Bezpieczeństwo”. 

Należy zwrócić uwagę, że formularz zawiera sekcje, które umożliwiają wprowadzenie wielu rekordów lub 
zawierają pola, które można wprowadzać wielokrotnie:  

•  „Przyłącze telekomunikacyjne” – pola dotyczące łączy, 

• „Bezpieczeństwo” – pole „Nazwa certyfikatu”, w przypadku zaznaczenia Tak dla pola „Uzyskane 
certyfikaty bezpieczeństwa”. 

Jeśli użytkownik musi wprowadzić dane dotyczące np. kilku przyłączy telekomunikacyjnych, za każdym razem 

musi kliknąć na przycisk . 

W przypadku niepotrzebnie wprowadzonych obiektów, można je usunąć za pomocą przycisku . 

Domyślnie, w sekcji „Inne parametry obiektu”, wszystkie checkboxy są odznaczone, również dla pola „Uzyskane 
certyfikaty bezpieczeństwa”. W tym wypadku, pole „Nazwa certyfikatu” jest nieaktywne, jeśli zostanie dla niego 
zaznaczony „Tak” uaktywnia się i staje się wymagane. Gdy dla danego CPD uzyskano więcej niż jeden certyfikat, 

należy wpisać wszystkie, co umożliwia przycisk . 
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Rysunek 49. Formularz „Bezpieczeństwo” 

Tabela 19. Zakres informacyjny formularza Bezpieczeństwo 

POLE TYP DANYCH DEFINICJE I INFORMACJE DODATKOWE 

Przyłącza energetyczne 

Liczba niezależnych 
przyłączy energetycznych 

Liczba całkowita nieujemna 
Należy wpisać liczbę niezależnych przyłączy energetycznych CPD. 

Wartość nie może być większa niż 99. 

Dostawca/dystrybutor 

Tekst (1024) Należy podać nazwę dostawcy/dysrybuatora przyłącza energetycznego 
dla CPD. 

Można wpisać kilka wartości. 

Zasilanie prowadzone jest 
z dwóch różnych 
Głównych Punktów 
Zasilania 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 
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System podtrzymywania 
mocy 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 

Gwarantowany czas 
awaryjnego 
podtrzymywania mocy 
przy pełnym obciążeniu 
serwerowni [min] 

Liczba całkowita nieujemna 

Należy podać jak jest czas (w minutach) awaryjnego podtrzymywania 
mocy przy pełnym obciążeniu CPD. 

Wartość nie może być większa niż 9 999. 

Urządzenia chłodzące są 
zasilane w momencie 
utraty zasilania z linii 
energetycznych 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 

Przyłącze telekomunikacyjne 

Liczba niezależnych 
przyłączy 
telekomunikacyjnych 

Liczba całkowita nieujemna Wartość nie może być większa niż 99. 

Gov.net Liczba całkowita nieujemna 
Wartość nie może być większa niż Liczba niezależnych przyłącze 
telekomunikacyjnych 

Pesel.net Liczba całkowita nieujemna 
Wartość nie może być większa niż Liczba niezależnych przyłącze 
telekomunikacyjnych 

Ost112 Liczba całkowita nieujemna 
Wartość nie może być większa niż Liczba niezależnych przyłącze 
telekomunikacyjnych 

Typ łącza Tekst (19) 

Dozwolona jedna z wartości:  

• kable miedziane 

• kable światłowodowe 

• radiolinie 

Dostawca łącza Tekst(255) Należy wpisać nazwę dostawcy łącza. 

Przepustowość przyłącza 
wychodząca (ang. upload) 
[Mb/s] 

Liczba zmiennoprzecinkowa 
9d2 nieujemna 

Należy podać przepustowość upload przyłącza telekomunikacyjnego. 

Przepustowość przyłącza 
przychodząca (ang. 
download) [Mb/s] 

Liczba zmiennoprzecinkowa 
9d2 nieujemna 

Należy podać przepustowość download przyłącza telekomunikacyjnego. 

Strata pakietów (ang. 
packet loss) [%] 

Liczba zmiennoprzecinkowa 
3d2 nieujemna 

Maksymalna wartość nie może przekroczyć 100,00 

Opóźnienie (RTD) [ms] 
Liczba zmiennoprzecinkowa 
9d2 nieujemna 

Należy podać opóźnienie przyłącza mierzonego RTD. 

Zmienność opóźnienia 
(ang. jitter) [ms] 

Liczba zmiennoprzecinkowa 
9d2 nieujemna 

Należy podać zmienność opóźnienia przyłącza mierzonego RTD w 
milisekundach. 

Typ konfiguracji Tekst (10) 

Dozwolona jedna z wartości:  

• podstawowy 

• zapasowy 

Bezpieczeństwo 

Kontrola elektronicznego 
dostępu do obiektu 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 

Monitoring ruchu Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 

Obsługa całodobowa Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 

Procedury ciągłości 
działania 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 

Redundantne systemy 
chłodzenia 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 

System detekcji pożarów Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 

Automatyczny system 
gaszenia 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 
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Wdrożony system 
zarządzania 
bezpieczeństwem 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 

Uzyskane certyfikaty 
bezpieczeństwa 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 

Nazwa certyfikatu Tekst (255) 
Możliwość dodania wielu rekordów. 

Wymagane jeśli stanem Uzyskane certyfikaty bezpieczeństwa jest Tak. 

Ochrona obiektu Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 

Ochrona (strażnicy) Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 

Ochrona BOR Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 

Do budynku możliwy jest 
dojazd minimum dwiema 
niezależnymi drogami 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 

Bezpieczeństwo 

CPD pełni rolę wyłącznie 
lokalnej serwerowni 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 

CPD posiada drugi ośrodek 
o charakterze zapasowego 
CPD 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Przez ośrodek zapasowy należy rozumieć CPD, które jest w stanie przejąć 
wszystkie funkcje podstawowego CPD. 

Nazwa zapasowego CPD Tekst (1024) 
Należy podać nazwę CPD, który może przejąć wszystkie funkcje 
podstawowego CPD. 

Kopie zapasowe danych 
przetwarzanych w CPD są 
przechowywane w tym 
samym budynku, co 
lokalizacja CPD 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 

CPD wymaga inwestycji w 
bezpieczeństwo w 
przeciągu 3 lat 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 

Należy zaznaczyć Tak, jeżeli CPD wymaga inwestycji w obszarze 
systemów zasilania, gaszenia, chłodzenia, podłogi technicznej, remontu 
pomieszczenia, itp. 

Opis inwestycji Tekst (1024) 
Należy podać jakie elementy CPD wymagają inwestycji w zakresie 
bezpieczeństwa. 

Łączna powierzchnia 
komór CPD z 
przeznaczeniem na 
infrastrukturę 
przetwarzania danych [w 
m2] 

Liczba zmiennoprzecinkowa 
5d2 nieujemna 

Należy podać łączną powierzchnię komór CPD z przeznaczeniem na 
infrastrukturę przetwarzania danych. 

Uwagi 
Tekst o maksymalnej liczbie 
znaków 1024 

Użytkownik ma możliwość wpisania komentarza do wprowadzonych 
danych. 

 

2.6.7 Import 

Dane do sekcji Centrum Przetwarzania Danych mogą zostać zaimportowane w formacie arkusza kalkulacyjnego, 
a dane do każdego pola muszą być w oddzielnych komórkach zgodnie z regułami walidacyjnymi poszczególnych 
formularzy. 

Kolejność zakładek w arkuszu kalkulacyjnym musi być zgodna z kolejnością formularzy w sekcji CPD, przy czym 
dane, które mogą być podane wielokrotnie np. Platforma sprzętowa w formularzu Parametry fizyczne muszą być 
utworzone w oddzielnym arkuszu. 
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Import nie może zostać wykonany, jeżeli nastąpiły zmiany w rekordach. W celu dokonania importu należy 
najpierw wyeksportować dane, a następnie zaimportować przygotowany plik, który musi mieć rozszerzenie .xlsx. 

W przypadku błędów występujących w pliku zostaną zaimportowane jedynie wiersze, do których system nie ma 
zastrzeżeń, a dla pozostałych pojawi się z informacja z rodzajem błędu. 

Jeżeli jednostka posiada dane o licencjach we własnych systemach lub arkuszach xls najwygodniejszą forma ich 
wprowadzenia do SIST jest import. W tym celu należy wykonać eksport danych systemu. Do wygenerowanego 
arkusza należy wprowadzić nowe dane (dodać do istniejących danych) uwzględniając znaczenie poszczególnych 
pól (tabel powyżej) a następnie arkusz zaimportować do SIST. 

2.6.8 Eksport 

Dane z sekcji Centrum Przetwarzania Danych mogą zostać zapisane w formacie arkusza kalkulacyjnego, a sam 
raport zawiera informacje z rekordów znajdujących się w bazie, przy czym każda zakładka zawiera dane z 
poszczególnych formularzy lub części formularzy, które mogą być podane wielokrotnie. 
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2.7 Zasoby ludzkie 

Zbiór danych dla formularza „Zasoby ludzkie” obejmuje zestawienie dotyczące liczby osób (także liczby pełnych 
etatów i średniego kosztu pełnego etatu), które są zaangażowane w pracę w organizacji w zakresie: zarządzania 
IT, rozwoju i utrzymania aplikacji, utrzymania CPD oraz Help Deskiem. Gromadzone są także dane liczbowe 
dotyczące personelu wewnętrznego, jak również pracującego w ramach outsourcingu. Zasoby ludzkie mogą być 
wprowadzane wielokrotnie.  

 

Rysunek 50. Widok ekranu wprowadzonych obiektów dla formularza „Zasoby ludzkie” 

Z tego widoku, użytkownik będzie miał możliwość sortowania oraz filtrowania zbioru „Zasoby ludzkie” według 
określonych danych. 

Formularz do wprowadzenia ww. danych przedstawiony jest na rysunku 41. 

 

Rysunek 51. Ekran formularza „Zasoby ludzkie” 

Jeśli użytkownik w polach „Wewnętrzne” i/lub „Outsourcing” dla „Liczby osób” i/lub „Liczby etatów” wpisze 
wartości, których suma jest różna od wartości w odpowiednich polach „Podsumowanie”, przy próbie zapisu 
system wygeneruje komunikat „Suma wartości musi być równa wartości podanej w polu podsumowanie” 
(rysunek 42). 
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Rysunek 52. Ekran – fragment formularza „Zasoby ludzkie” po wprowadzeniu niewłaściwych danych w polach: 
„Wewnętrzne” i „Outsourcing” 

Tabela 20. Zakres informacyjny formularza Zasoby ludzkie 

POLE TYP DANYCH DEFINICJE I INFORMACJE DODATKOWE 

Instytucja Tekst (100) Należy wpisać nazwę instytucji 

Liczba osób  
Pole wyliczane automatycznie, jako suma pól z tej sekcji: „Zarządzanie IT”, 
„Rozwój aplikacji”, „Utrzymanie aplikacji”, „Utrzymanie CPD” i „Help 
Desk”. 

W tym:   

Zarządzanie IT Liczba całkowita nieujemna 
Liczba osób zaangażowanych w zarządzanie pionem IT. 

Wartość nie może być większa niż 9999. 

Rozwój aplikacji Liczba całkowita nieujemna 

Liczba pracowników zaangażowanych w prace związane z analizą, 
architekturą, rozwojem, testowaniem i integracją. 

Wartość nie może być większa niż 9999. 

Utrzymywanie aplikacji Liczba całkowita nieujemna 

Liczba pracowników zaangażowanych w prace związane z: linią wsparcia, 
administrowaniem oraz pełniących rolę operatorów systemów. 

Wartość nie może być większa niż 9999. 

Utrzymanie CPD Liczba całkowita nieujemna 
Liczba pracowników zaangażowanych w administrowanie infrastrukturą. 

Wartość nie może być większa niż 9999. 

Help Desk Liczba całkowita nieujemna 

Liczba pracowników zaangażowanych w prace związane z lokalnym 
wsparciem użytkownika. 

Wartość nie może być większa niż 9999. 

Z tego:    

Wewnętrzne Liczba całkowita nieujemna 

Liczba pracowników podlegających 
podmiotowi. 

Wartość nie może być większa niż 9999. 

Suma wartości z pól 
„Wewnętrzne” i 
„Outsourcing” nie może 
przekroczyć wartości 
podanej w polu "Liczba 
osób". 

Outsourcing Liczba całkowita nieujemna 

Liczba osób zatrudnionych w ramach 
outsourcingu/bodyleasing. 

Wartość nie może być większa niż 9999. 

Liczba etatów  
Pole wyliczane automatycznie, jako suma pól z tej sekcji: „Zarządzanie IT”, 
„Rozwój aplikacji”, „Utrzymanie aplikacji”, „Utrzymanie CPD” i „Help 
Desk”. 

W tym:   

Zarządzanie IT 
Liczba zmiennoprzecinkowa 
7d2 nieujemna 

Liczba etatów zaangażowanych w zarządzanie pionem IT. 

Rozwój aplikacji 
Liczba zmiennoprzecinkowa 
7d2 nieujemna 

Liczba etatów zaangażowanych w prace związane z analizą, architekturą, 
rozwojem, testowaniem i integracją. 

Utrzymywanie aplikacji 
Liczba zmiennoprzecinkowa 
7d2 nieujemna 

Liczba etatów zaangażowanych w prace związane z: linią wsparcia, 
administrowaniem oraz pełniących rolę operatorów systemów. 

Utrzymanie CPD 
Liczba zmiennoprzecinkowa 
7d2 nieujemna 

Liczba etatów zaangażowanych w administrowanie infrastrukturą. 

Help Desk 
Liczba zmiennoprzecinkowa 
7d2 nieujemna 

Liczba etatów zaangażowanych w prace związane z lokalnym wsparciem 
użytkownika. 

Z tego:    

Wewnętrzne 
Liczba zmiennoprzecinkowa 
7d2 nieujemna 

Liczba etatów podmiotu. 
Suma wartości pól 
„Wewnętrzne” i 
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Outsourcing 

Liczba zmiennoprzecinkowa 
7d2 nieujemna Liczba pełnych etatów zaangażowanych w 

ramach outsourcingu/bodyleasing. 

„Outsourcing” nie może 
przekroczyć wartości 
podanej w polu „Liczba 
etatów”. 

Średni koszt pełnego etatu 

 Pole wyliczane automatycznie, jako iloczyn pól z tej sekcji: „Zarządzanie 
IT”, „Rozwój aplikacji”, „Utrzymanie aplikacji”, „Utrzymanie CPD” i „Help 
Desk” oraz odpowiednich pól „Liczba etatów” z sekcji: „Zarządzanie IT”, 
„Rozwój aplikacji”, „Utrzymanie aplikacji”, „Utrzymanie CPD” i „Help Desk” 
podzielone przez wartość z pola „Liczba etatów”. 

W tym:   

Zarządzanie IT 
Liczba zmiennoprzecinkowa 
7d2 nieujemna 

Średni koszt dla etatów zaangażowanych w zarządzanie pionem IT. 

Rozwój aplikacji 
Liczba zmiennoprzecinkowa 
7d2 nieujemna 

Średni koszt dla etatów zaangażowanych w prace związane z analizą, 
architekturą, rozwojem, testowaniem i integracją. 

Utrzymywanie aplikacji 
Liczba zmiennoprzecinkowa 
7d2 nieujemna 

Średni koszt dla etatów zaangażowanych w prace związane z: linią 
wsparcia, administrowaniem oraz pełniących rolę operatorów systemów. 

Utrzymanie CPD 
Liczba zmiennoprzecinkowa 
7d2 nieujemna 

Średni koszt dla etatów zaangażowanych w administrowanie 
infrastrukturą. 

Help Desk 
Liczba zmiennoprzecinkowa 
7d2 nieujemna 

Średni koszt dla etatów zaangażowanych w prace związane z lokalnym 
wsparciem użytkownika. 

Uwagi Tekst (1024) 
Użytkownik ma możliwość wpisania komentarza do wprowadzonych 
danych. 

 

2.7.1 Import 

Dane do sekcji Zasoby ludzkie mogą zostać zaimportowane w formacie arkusza kalkulacyjnego. 

Import nie może zostać wykonany, jeżeli nastąpiły zmiany w rekordach. W celu dokonania importu należy 
najpierw wyeksportować dane, a następnie zaimportować przygotowany plik, który musi mieć rozszerzenie .xlsx. 

W przypadku błędów występujących w pliku zostaną zaimportowane jedynie wiersze, do których system nie ma 
zastrzeżeń, a dla pozostałych pojawi się z informacja z rodzajem błędu. 

Jeżeli jednostka posiada dane o licencjach we własnych systemach lub arkuszach xls najwygodniejszą forma ich 
wprowadzenia do SIST jest import. W tym celu należy wykonać eksport danych systemu. Do wygenerowanego 
arkusza należy wprowadzić nowe dane (dodać do istniejących danych) uwzględniając znaczenie poszczególnych 
pól (tabel powyżej) a następnie arkusz zaimportować do SIST. 

2.7.2 Eksport 

Dane z sekcji Zasoby ludzkie mogą zostać zapisane w formacie arkusza kalkulacyjnego, a sam raport zawiera 
informacje z rekordów znajdujących się w bazie. 
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2.8 Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD)  

Do formularza EZD użytkownik wprowadza dane dotyczące wykorzystywanych systemów Elektronicznego 
Zbierania Dokumentów przez poszczególne podmioty/instytucje. Zbiór danych EZD może być wprowadzany 
wielokrotnie. 

Po wybraniu zakładki EZD użytkownik ma dostęp do wykazu systemów objętych EZD (rysunek 53), będzie miał 
także możliwość sortowania i filtrowania zbioru EZD według określonych danych. 

 

 

Rysunek 53. Ekran ankiety EZD – zestawienie zbiorcze 

Użytkownik ma możliwość dodania nowego obiektu. Po kliknięciu na przycisk  otworzy się mu nowy formularz 
EZD, w którym należy podać szczegółowe dane (rysunek 54). 
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Rysunek 54. Ekran formularza EZD 

Po prawidłowym wypełnieniu formularza i zapisaniu wprowadzonych danych przez użytkownika, zdefiniowany 
system pojawi się w zestawieniu zbiorczym obiektów (porównaj rysunek 53). 

Jeżeli Instytucja posiada więcej niż jeden system EZD, użytkownik ponownie klika na , co spowoduje otwarcie 
nowego formularza z analogicznymi polami do wypełnienia. 

Tabela 21. Zakres zbioru danych dotyczących EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją) 

POLE TYP DANYCH DEFINICJE I INFORMACJE DODATKOWE 

Informacje ogólne o podmiocie 

Nazwa podmiotu  Pole przyjmuje wartość identyczną jak Nazwa instytucji z sekcji Organizacja 

Miejscowość  Pole przyjmuje wartość identyczną jak Miejscowość z sekcji Organizacja 

Kod pocztowy  Pole przyjmuje wartość identyczną jak Kod pocztowy z sekcji Organizacja. 

Ulica  Pole przyjmuje wartość identyczną jak Ulica z sekcji Organizacja 

Numer budynku  Pole przyjmuje wartość identyczną jak Numer budynku z sekcji Organizacja 

Numer lokalu Tekst (10)  

Adres e-mail Tekst (255) Wartość musi mieć format poprawnego adresu e-mail 

Numer telefonu Tekst (32) Możliwość wprowadzenia symbolu „+” przed ciągiem cyfr 

Adres ePUAP Tekst (50)  

Adres WWW Tekst (50) Wartość musi mieć format poprawnego adresu www 

Status podmiotu 
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Szczególna forma prawna 
podmiotu 

Tekst (200) 

Dozwolony wybór jednej z wartości: 

• spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z 
Kodeksem cywilnym (kod 019) 

• spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i 
Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach 
(kod 023) 

• uczelnie (kod 044) 

• fundusze (kod 049) 

• Kościół Katolicki (kod 050) 

• inne kościoły i związki wyznaniowe (kod 051) 

• europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (kod 053) 

• stowarzyszenia niewpisane do KRS (kod 055) 

• organizacje społeczne oddzielnie niewymienione niewpisane do KRS (kod 060) 

• partie polityczne (kod 070) 

• samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (kod 076) 

• przedstawicielstwa zagraniczne (kod 080) 

• wspólnoty mieszkaniowe (kod 085) 

• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (kod 099) 

• europejskie zgrupowania interesów gospodarczych (kod 114) 

• spółki akcyjne (kod 116) 

• spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (kod 117) 

• spółki jawne (kod 118),  

• spółki partnerskie (kod 115) 

• spółki komandytowe (kod 120) 

• spółki komandytowo-akcyjne (kod 121) 

• spółki europejskie (kod 122) 

• przedsiębiorstwa państwowe (kod 124) 

• towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (kod 126) 

• instytucje gospodarki budżetowej (kod 132) 

• związki zawodowe rolników indywidualnych (kod 133) 

• towarzystwa reasekuracji wzajemnej (kod 134) 

• główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji (kod 135) 

• główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń (kod 136) 

• ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe (kod 137) 

• ogólnokrajowe związki międzybranżowe (kod 138) 

• spółdzielnie (kod 140) 

• jednostki badawczo-rozwojowe (kod 141) 

• spółdzielnie europejskie (kod 142) 

• związki rolników, kółek i organizacji rolniczych (kod 143) 

• związki rolniczych zrzeszeń branżowych (kod 145) 

• samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (kod 146) 

• cechy rzemieślnicze (kod 147) 

• fundacje (kod 148) 

• izby rzemieślnicze (kod 152) 

• Związek Rzemiosła Polskiego (kod 154) 

• stowarzyszenia (kod 155) 

• związki stowarzyszeń (kod 156) 

• stowarzyszenia kultury fizycznej (kod 157) 

• związki sportowe (kod 158) 

• polskie związki sportowe (kod 159) 

• inne organizacje społeczne lub zawodowe (kod 160) 

• kolumny transportu sanitarnego (kod 161) 

• stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym (kod 162) 

• zrzeszenia handlu i usług (kod 163) 

• zrzeszenia transportu (kod 164) 

• instytuty badawcze (kod 165) 

• ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń handlu i usług (kod 166) 

• ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu (kod 167) 

• inne organizacje podmiotów gospodarczych (kod 168) 

• izby gospodarcze (kod 169) 

• przedsiębiorstwa zagraniczne (kod 171) 

• związki zawodowe (kod 172) 

• związki pracodawców (kod 174) 

• federacje/konfederacje związków pracodawców (kod 175) 

• kółka rolnicze (kod 177) 

• rolnicze zrzeszenia branżowe (kod 178) 

• oddziały zagranicznych przedsiębiorców (kod 179) 

• spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (kod 180) 

• stowarzyszenia ogrodowe (kod 181) 

• związki stowarzyszeń ogrodowych (kod 182) 

• jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną (kod 183) 
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POLE TYP DANYCH DEFINICJE I INFORMACJE DODATKOWE 

• jednostki organizacyjne związków zawodowych posiadające osobowość prawną 
(kod 184) 

• przedszkola publiczne (kod 381) 

• przedszkola niepubliczne (kod 382) 

• publiczne szkoły podstawowe (kod 383) 

• publiczne gimnazja (kod 384) 

• publiczne szkoły ponadgimnazjalne (kod 386) 

• publiczne szkoły artystyczne (kod 387) 

• niepubliczne szkoły podstawowe (kod 388) 

• niepubliczne gimnazja (kod 389) 

• niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne (kod 391) 

• niepubliczne szkoły artystyczne (kod 392) 

• publiczne placówki systemu oświaty (kod 393) 

• niepubliczne placówki systemu oświaty (kod 394) 

• inne publiczne jednostki organizacyjne systemu oświaty (kod 395) 

• inne niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty (kod 396) 

• publiczne zespoły szkół i placówek systemu oświaty (kod 397) 

• niepubliczne zespoły szkół i placówek systemu oświaty (kod 398) 

• organy władzy, administracji rządowej (kod 401) 

• organy kontroli państwowej i ochrony prawa (kod 402) 

• wspólnoty samorządowe (kod 403) 

• sądy i trybunały (kod 406) 

• Skarb Państwa (kod 409) 

• państwowe jednostki organizacyjne (kod 428) 

• gminne samorządowe jednostki organizacyjne (kod 429) 

• powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne (kod 430) 

• wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne (kod 431) 

• inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
885, z późn. zm.3)) (kod 439) 

• bez szczególnej formy prawnej (kod 999) 

Pole korzysta z listy autopodpowiedzi. 

Forma własności podmiotu Tekst (100) 

Dozwolony wybór jednej z wartości: 

• Własność Skarbu Państwa 

• Własność państwowych osób prawnych 

• Własność samorządowa 

• Własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności Skarbu 
Państwa 

• Własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności państwowych 
osób prawnych 

• Własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności 
samorządowej 

• Własność mieszana w sektorze publicznym z brakiem przewagi któregokolwiek 
rodzaju własności publicznej 

• Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora 
publicznego, w tym z przewagą własności Skarbu Państwa 

• Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora 
publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych 

• Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora 
publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej 

• Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora 
publicznego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności publicznej 

Typ podmiotu Tekst (150) 

Dozwolony wybór jednej z wartości: 

• jednostka administracji rządowej 

• jednostka podległa jednostkom administracji rządowej 

• jednostka nadzorowana przez jednostki administracji rządowej 

• sąd lub jednostka prokuratury 

• inny 

Typ podmiotu - inny Tekst (500) Pole jest aktywne po wybraniu opcji „inny” w polu „Typ podmiotu”. 

Podmiot jest podległy 
jednostce administracji 
rządowej lub nadzorowany 
przez tę jednostkę 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Nazwa jednostki 
administracji rządowej 

Tekst (500) 
Pole jest aktywne po wybraniu „Tak” w polu „Podmiot jest podległy jednostce 
administracji rządowej lub nadzorowany przez tę jednostkę”. 

Dane statystyczne dotyczące podmiotu 

Liczba pracowników 
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POLE TYP DANYCH DEFINICJE I INFORMACJE DODATKOWE 

Ogółem  Wyliczane automatycznie, jako suma pól z tej sekcji: „Mężczyźni” i „Kobiety” 

Mężczyźni 
Liczba całkowita 
nieujemna 

Wartość nie może być większa niż 99999 

Kobiety 
Liczba całkowita 
nieujemna 

Wartość nie może być większa niż 99999 

Liczba pracowników IT 

Ogółem  Wyliczane automatycznie, jako suma pól z tej sekcji: „Mężczyźni” i „Kobiety” 

Mężczyźni 
Liczba całkowita 
nieujemna 

Wartość nie może być większa niż 99999 

Kobiety 
Liczba całkowita 
nieujemna 

Wartość nie może być większa niż 99999 

Liczba przesyłek wpływających, zaewidencjonowanych w rejestrze przesyłek wpływających 

2015 
Liczba całkowita 
nieujemna 

Wartość nie może być większa niż 99999999999 

2016 
Liczba całkowita 
nieujemna 

Wartość nie może być większa niż 99999999999 

2017 
Liczba całkowita 
nieujemna 

Wartość nie może być większa niż 99999999999 

Liczba przesyłek wychodzących, zaewidencjonowanych w rejestrze przesyłek wychodzących 

2015 
Liczba całkowita 
nieujemna 

Wartość nie może być większa niż 99999999999 

2016 
Liczba całkowita 
nieujemna 

Wartość nie może być większa niż 99999999999 

2017 
Liczba całkowita 
nieujemna 

Wartość nie może być większa niż 99999999999 

Liczba dokumentów wewnętrznych zaewidencjonowanych w rejestrze pism wewnętrznych 

2015 
Liczba całkowita 
nieujemna 

Wartość nie może być większa niż 99999999999 

2016 
Liczba całkowita 
nieujemna 

Wartość nie może być większa niż 99999999999 

2017 
Liczba całkowita 
nieujemna 

Wartość nie może być większa niż 99999999999 

Liczba dokumentów (przesyłek/pism) wpływających do podmiotu w postaci papierowej 

2015 
Liczba całkowita 
nieujemna 

Wartość nie może być większa niż 99999999999 

2016 
Liczba całkowita 
nieujemna 

Wartość nie może być większa niż 99999999999 

2017 
Liczba całkowita 
nieujemna 

Wartość nie może być większa niż 99999999999 

Liczba dokumentów (przesyłek/pism) wysyłanych przez podmiot w postaci papierowej 

2015 
Liczba całkowita 
nieujemna 

Wartość nie może być większa niż 99999999999 

2016 
Liczba całkowita 
nieujemna 

Wartość nie może być większa niż 99999999999 

2017 
Liczba całkowita 
nieujemna 

Wartość nie może być większa niż 99999999999 

Liczba dokumentów (przesyłek/pism) wpływających do podmiotu przez ESP 

2015 
Liczba całkowita 
nieujemna 

Wartość nie może być większa niż 99999999999 

2016 
Liczba całkowita 
nieujemna 

Wartość nie może być większa niż 99999999999 

2017 
Liczba całkowita 
nieujemna 

Wartość nie może być większa niż 99999999999 

Liczba dokumentów (przesyłek/pism) wysyłanych przez podmiot w postaci elektronicznej przez ESP 

2015 
Liczba całkowita 
nieujemna 

Wartość nie może być większa niż 99999999999 

2016 
Liczba całkowita 
nieujemna 

Wartość nie może być większa niż 99999999999 

2017 
Liczba całkowita 
nieujemna 

Wartość nie może być większa niż 99999999999 



120 

POLE TYP DANYCH DEFINICJE I INFORMACJE DODATKOWE 

Rejestry prowadzone w 
podmiocie 

Tekst (200) 

Dozwolony wybór kilku z wartości: 

• Rejestr umów 

• Rejestr delegacji 

• Rejestr upoważnień 

• Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 

• Rejestr zarządzeń 

• Rejestr aktów prawnych 

• Rejestr pełnomocnictw 

• Rejestr faktur 
Istnieje możliwość wpisania (lub dopisania do już wybranych) nazwy innego obiektu i 
dodanie go poprzez wciśnięcie klawisza >Enter<. Tekst (100). Czynność można 
powtórzyć wielokrotnie, a wpisane wartości można usuwać.  

Wykonywanie czynności kancelaryjnych w podmiocie 

Podmiot wykorzystuje 
system klasy EZD do 
wykonywania czynności 
kancelaryjnych 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 

Producent obecnie 
wykorzystywanego 
systemu klasy EZD 

Tekst (500) 

Należy podać nazwę producenta systemu klasy EZD wykorzystywanego w 
organizacji. 
Wymagane jeśli stanem Podmiot wykorzystuje system klasy EZD do wykonywania 
czynności kancelaryjnych jest Tak. 

Nazwa obecnie 
wykorzystywanego 
systemu klasy EZD 

Tekst (500) 
Należy podać nazwę systemu klasy EZD wykorzystywanego w organizacji. 
Wymagane jeśli stanem Podmiot wykorzystuje system klasy EZD do wykonywania 
czynności kancelaryjnych jest Tak. 

Liczba użytkowników systemu klasy EZD 

Ogółem  Wyliczane automatycznie, jako suma pól z tej sekcji: „Mężczyźni” i „Kobiety” 

Mężczyźni 
Liczba całkowita 
nieujemna 

Wymagane jeśli stanem Podmiot wykorzystuje system klasy EZD do wykonywania 
czynności kancelaryjnych jest Tak. 

Kobiety 
Liczba całkowita 
nieujemna 

Wymagane jeśli stanem Podmiot wykorzystuje system klasy EZD do wykonywania 
czynności kancelaryjnych jest Tak. 

Zakres stosowania 
systemu EZD 

Tekst (50) 

Dozwolony wybór jednej z wartości: 

• podstawowy sposób dokumentowania spraw 

• wspierający sposób dokumentowania spraw 

Łączny koszt poniesiony 
przez podmiot na zakup 
obecnie stosowanego 
systemu klasy EZD 
(licencji) – bez 
uwzględnienia kosztu 
infrastruktury [PLN] 

Liczba 
zmiennoprzecinkowa 
9d2 nieujemna 

Koszty infrastruktury to koszty serwerów, komputerów, drukarek, skanerów itp. 
Wymagane jeśli stanem Podmiot wykorzystuje system klasy EZD do wykonywania 
czynności kancelaryjnych jest Tak. 

Łączny koszt zakupu 
licencji i wdrożenia 
systemu klasy EZD [PLN] 

Liczba 
zmiennoprzecinkowa 
9d2 nieujemna 

Należy w pozycji uwzględnić także koszty szkoleń, warsztatów, dokumentacji, itp. 
Wymagane jeśli stanem Podmiot wykorzystuje system klasy EZD do wykonywania 
czynności kancelaryjnych jest Tak. 

Roczne koszty utrzymania systemu [PLN] 

2017 
Liczba 
zmiennoprzecinkowa 
9d2 nieujemna 

 

2018 
Liczba 
zmiennoprzecinkowa 
9d2 nieujemna 

 

2018 
Liczba 
zmiennoprzecinkowa 
9d2 nieujemna 

 

Liczba rodzajów spraw 
(symboli JRWA) 
dokumentowanych 
wyłącznie elektronicznie w 
podmiocie 

Liczba całkowita 
nieujemna 

 

Liczba dokumentów w 
systemie EZD 
zgromadzonych do 30 
kwietnia 2018 r. 

Liczba całkowita 
nieujemna 

 

Dokonano archiwizacji 
spraw elektronicznych 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 

Dokonano brakowania akt 
elektronicznych 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 
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POLE TYP DANYCH DEFINICJE I INFORMACJE DODATKOWE 

Uruchomiono skład 
informatycznych nośników 
danych 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 

Uruchomiono skład 
chronologiczny 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 

Rodzaj zbiorów 
grupowania dokumentacji 
w składzie 
chronologicznym 

Tekst (255) 

Dozwolony wybór kilku z wartości: 

• Zbiór przesyłek w pełni odwzorowanych 

• Zbiór przesyłek nie w pełni odwzorowanych 

• Zbiór przesyłek wychodzących 

• Zbiór dokumentów wytworzonych wewnątrz podmiotu (przesyłki wychodzące 
wraz z dokumentami wewnętrznymi) 

• Zbiór zwrotnych potwierdzeń odbioru 
Istnieje możliwość wpisania (lub dopisania do już wybranych) nazwy innego obiektu 
i dodanie go poprzez wciśnięcie klawisza >Enter<. Tekst (100). Czynność można 
powtórzyć wielokrotnie, a wpisane wartości można usuwać.  

Liczba dokumentów 
przechowywanych w 
składzie chronologicznym 

Liczba całkowita 
nieujemna 

 

Dokonano archiwizacji 
dokumentacji 
zgromadzonej w składach 
chronologicznych 

Tekst (11) 

Dozwolony wybór jednej z wartości: 

• Tak 

• Nie 

• Nie dotyczy 

Obecnie wykorzystywany 
system objęty jest 
okresem trwałości 
projektu unijnego 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 

Nazwa programu 
operacyjnego 

Tekst (255)  

Data zakończenia realizacji 
projektu 

Data  

Data zakończenia trwałości 
projektu 

Data  

Informacje techniczne dotyczące systemu 

Liczba zainstalowanych 
instancji - produkcyjna 

Liczba całkowita 
nieujemna 

 

Liczba zainstalowanych 
instancji - szkoleniowa 

Liczba całkowita 
nieujemna 

 

Liczba zainstalowanych 
instancji - testowa 

Liczba całkowita 
nieujemna 

 

System EZD został 
zintegrowany z innymi 
systemami 
teleinformatycznymi 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 

Nazwa systemu, z którym 
EZD zostało zintegrowane 

Tekst(100) 

Pole aktywne w przypadku wybrania opcji „tak” w polu „System EZD został 
zintegrowany z innymi systemami teleinformatycznymi”. 
Istnieje możliwość wpisania (lub dopisania do już wybranych) nazwy innego obiektu 
i dodanie go poprzez wciśnięcie klawisza >Enter<. Tekst (100). Czynność można 
powtórzyć wielokrotnie, a wpisane wartości można usuwać. 

Automatyczne procesy 
zostały 
zaimplementowane do 
EZD 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak 

• Nie 

Nazwa automatycznego 
procesu, który został 
zaimplementowany do 
EZD 

Tekst(100) 

Pole aktywne w przypadku wybrania opcji „tak” w polu „Automatyczne procesy 
zostały zaimplementowane do EZD”. 
Istnieje możliwość wpisania (lub dopisania do już wybranych) nazwy innego obiektu 
i dodanie go poprzez wciśnięcie klawisza >Enter<. Tekst (100). Czynność można 
powtórzyć wielokrotnie, a wpisane wartości można usuwać. 

Typ architektury 
systemowej 
wykorzystywany w 
systemie 

Tekst (100) 

Dozwolony wybór jednej z wartości: 

• Architektura bazująca na serwerze (komunikacja z serwerem za pomocą np. 
RDP) 

• Architektura bazująca na kliencie (peer-to-peer) 

• Architekt klient-serwer z "cienkim" klientem (klient korzysta z przeglądarki) 

• Architektura klient-serwer z "grubym" klientem 

• Architektura mieszana 

Typ architektury 
systemowej jest 
wykorzystywany w 
używanym przez podmiot 
systemie - mieszany 

Tekst (255) 
Pole aktywne po wybraniu opcji „Architektura mieszana” w polu „Typ architektury 
systemowej wykorzystywany w systemie”. 
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POLE TYP DANYCH DEFINICJE I INFORMACJE DODATKOWE 

Wykorzystywane 
środowisko 
uruchomieniowe 

Tekst (50) 

Dozwolony wybór kilku z wartości: 

• produkcyjne 

• testowe 

• deweloperskie 
Istnieje możliwość wpisania (lub dopisania do już wybranych) nazwy innego obiektu 
i dodanie go poprzez wciśnięcie klawisza >Enter<. Tekst (100). Czynność można 
powtórzyć wielokrotnie, a wpisane wartości można usuwać. 

Środowisko produkcyjne 
serwera aplikacyjnego – 
wykorzystywana pamięć 
RAM [GB] 

Liczba całkowita 
nieujemna 

 

Środowisko produkcyjne 
serwera aplikacyjnego – 
wykorzystywana liczba 
CPU 

Liczba całkowita 
nieujemna 

 

Środowisko produkcyjne 
serwera aplikacyjnego – 
rodzaj procesora 

Tekst (255)  

Środowisko produkcyjne 
serwera bazodanowego – 
wykorzystywana pamięć 
RAM [GB] 

Liczba całkowita 
nieujemna 

 

Środowisko produkcyjne 
serwera bazodanowego – 
wykorzystywana liczba 
CPU 

Liczba całkowita 
nieujemna 

 

Środowisko produkcyjne 
serwera bazodanowego – 
rodzaj procesora 

Tekst (255)  

Rodzaj wykorzystywanej 
bazy danych 

Tekst (100) 

Dozwolony wybór kilku z wartości: 

• Apache Derby  

• Caché 

• DATAllegro 

• DB2 

• Firebird  

• First SQL 

• Greenplum 

• HSQL 

• Ingres 

• Informix 

• InterBase SQL 

• MariaDB 

• MaxDB (dawniej SAP DB 

• Microsoft Access 

• Microsoft Jet 

• Microsoft SQL Server 

• Mimer SQL 

• MySQL 

• mSQL 

• Neteeza 

• Oracle Database  

• Oracle Rdb  

• PostgreSQL 

• Pervasive 

• SQL/DS 

• Sybase (Sybase Adaptive Server Enterprise, Sybase SQL Anywhere, 
Sybase IQ) 

• Teradata 
Istnieje możliwość wpisania (lub dopisania do już wybranych) nazwy innego obiektu 
i dodanie go poprzez wciśnięcie klawisza >Enter<. Tekst (100). Czynność można 
powtórzyć wielokrotnie, a wpisane wartości można usuwać. 

Wykorzystywany sposób 
przechowywania plików 

Tekst (100) 

Dozwolony wybór kilku z wartości: 

• File System Storage 

• File Database Storage 

• CMIS 
lstnieje możliwość wpisania (lub dopisania do już wybranych) nazwy innego obiektu 
i dodanie go poprzez wciśnięcie klawisza >Enter<. Tekst (100). Czynność można 
powtórzyć wielokrotnie, a wpisane wartości można usuwać. 

Liczba składowanych 
dokumentów w systemie 

Liczba całkowita 
nieujemna 
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POLE TYP DANYCH DEFINICJE I INFORMACJE DODATKOWE 

Przeciętna wielkość 
dokumentu (plik) [MB] 

Liczba 
zmiennoprzecinkowa 
5d2 nieujemna 

 

Liczba wykorzystywanego 
miejsca na 
przechowywanie 
dokumentów (plików) [GB] 

Liczba 
zmiennoprzecinkowa 
7d2 nieujemna 

 

Dane o transferze – 
Maksymalna 
przepustowość do serwera 
(upload) [Mb/s]  

Liczba całkowita 
nieujemna 

Dane należy podać pod warunkiem ich monitorowania przez podmiot. 

Dane o transferze – 
Maksymalna 
przepustowość od serwera 
(download) [Mb/s]  

Liczba całkowita 
nieujemna 

Dane należy podać pod warunkiem ich monitorowania przez podmiot. 

Dane o transferze – 
Transfer miesięczny do 
serwera (upload) [GB]  

Liczba 
zmiennoprzecinkowa 
7d2 nieujemna 

Dane należy podać pod warunkiem ich monitorowania przez podmiot. 

Dane o transferze – 
Transfer miesięczny od 
serwera (download) [GB]  

Liczba 
zmiennoprzecinkowa 
7d2 nieujemna 

Dane należy podać pod warunkiem ich monitorowania przez podmiot. 

Liczba elektronicznych 
podpisów kwalifikowanych 
wykorzystywanych w 
podmiocie 

Liczba całkowita 
nieujemna 

 

Nazwa dostawcy podpisów 
elektronicznych 

Tekst (8) 

Dozwolony wybór kilku z wartości: 

• CenCert 

• EuroCert 

• KIR 

• PWPW 

• Certum 
Istnieje możliwość wpisania (lub dopisania do już wybranych) nazwy innego obiektu 
i dodanie go poprzez wciśnięcie klawisza >Enter<. Tekst (50). Czynność można 
powtórzyć wielokrotnie, a wpisane wartości można usuwać. 

Udział podmiotu w projekcie EZD RP 

Nasz podmiot byłby 
zainteresowany 
wdrożeniem jednolitego, 
nieodpłatnego systemu do 
elektronicznego 
zarządzania dokumentacją 
– EZD RP 

Tekst (8) 

Dozwolony wybór jednej z wartości: 

• Tak, 

• Nie, 

• Nie wiem. 

Nasz podmiot byłby 
zainteresowany 
korzystaniem z systemu 
EZD RP jako usługi 
chmurowej (Saas), której 
bezpieczeństwo i zgodność 
z obowiązującym prawem 
byłoby gwarantowane 
przez instytucję publiczną 

Tekst (8) 

Dozwolony wybór jednej z wartości: 

• Tak, 

• Nie, 

• Nie wiem. 

Nasz podmiot byłby 
zainteresowany 
korzystaniem z systemu 
EZD RP jako prywatnej 
usługi chmurowej, której 
bezpieczeństwo byłaby 
gwarantowana przez nasz 
podmiot 

Tekst (8) 

Dozwolony wybór jednej z wartości: 

• Tak, 

• Nie, 

• Nie wiem. 

Nasz podmiot byłby 
zainteresowany 
korzystaniem z systemu 
EZD RP jako instancji na 
własnej infrastrukturze 
(on-premise) 

Tekst (8) 

Dozwolony wybór jednej z wartości: 

• Tak, 

• Nie, 

• Nie wiem. 

Uwagi Tekst (1024) Użytkownik ma możliwość wpisania komentarza do wprowadzonych danych. 
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2.8.1 Import 

Dane do sekcji Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją mogą zostać zaimportowane w formacie arkusza 
kalkulacyjnego. 

Import nie może zostać wykonany, jeżeli nastąpiły zmiany w rekordach. W celu dokonania importu należy 
najpierw wyeksportować dane, a następnie zaimportować przygotowany plik, który musi mieć rozszerzenie .xlsx. 

W przypadku błędów występujących w pliku zostaną zaimportowane jedynie wiersze, do których system nie ma 
zastrzeżeń, a dla pozostałych pojawi się z informacja z rodzajem błędu. 

Jeżeli jednostka posiada dane o licencjach we własnych systemach lub arkuszach xls najwygodniejszą forma ich 
wprowadzenia do SIST jest import. W tym celu należy wykonać eksport danych systemu. Do wygenerowanego 
arkusza należy wprowadzić nowe dane (dodać do istniejących danych) uwzględniając znaczenie poszczególnych 
pól (tabel powyżej) a następnie arkusz zaimportować do SIST. 

2.8.2 Eksport 

Dane z sekcji Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją mogą zostać zapisane w formacie arkusza kalkulacyjnego, 
a sam raport zawiera informacje z rekordów znajdujących się w bazie. 

 

  



125 

2.9 Licencje 

Użytkownik, poprzez kliknięcie na zakładkę „Licencje’ (rysunek 45) rozwija listę zawierającą dwie 
elementów/kategorii oraz dwa elementy zależne:  

1. Informacje ogólne, 
2. Oprogramowanie, 

a. Import, 
b. Eksport. 

Z pozycji tej listy, użytkownik ma dostęp do poszczególnych formularzy sekcji Licencje. 

 

Rysunek 55. Ekran Licencje – lista rozwijana 

 

2.9.1 Informacje ogólne 

Uwaga: w formularzu „Informacje ogólne”, niżej wymienione sekcje użytkownik może dodawać wielokrotnie: 

• „Planowane zakupy oprogramowania”, 

• „Informacje o audytach licencji”, 

• „Osoby odpowiedzialne za licencje”. 

Wymagany jest przynajmniej jeden prawidłowo wprowadzony zbiór danych dla ww. sekcji. 

Na rysunku 56 przedstawiono formularz „Informacje ogólne” z zaznaczoną opcją „Tak” w sekcjach: „Planowane 
zakupy oprogramowania” i „Informacje o audytach licencji” co powoduje, że pola w tych sekcjach są aktywne. 
Jeśli użytkownik wybierze opcję „Nie” – pola będą niedostępne/nieaktywne. 

W ww. sekcjach „Informacje ogólne” oraz „Informacje o audytach” użytkownik ma możliwość dołączania in 
usuwania plików w formacie: doc, docx, xls, xlsx, pdf, csv o maksymalnym rozmiarze 10MB. 
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Rysunek 56. Ekran Licencje – formularz Informacje ogólne 

Tabela 22. Zakres wprowadzanych danych do formularza Informacje ogólne 

POLE TYP DANYCH DEFINICJA I INFORMACJE DODATKOWE 

Informacje ogólne 

Całkowita liczba stacji 
roboczych w instytucji 

Liczba całkowita nieujemna 

Należy podać liczbę komputerów stacjonarnych i przenośnych, 
wykorzystywanych w instytucji. 

Wartość nie może być większa niż 999999999. 

W tym błąd szacowania Liczba całkowita nieujemna Wartość nie może być większa niż 999999999. 

Całkowita liczba serwerów 
fizycznych w instytucji 

Liczba całkowita nieujemna 
Należy podać liczbę serwerów, wykorzystywanych w instytucji. 

Wartość nie może być większa niż 999999999. 

W tym błąd szacowania Liczba całkowita nieujemna Wartość nie może być większa niż 999999999. 

Lista producentów 
oprogramowania o 
najistotniejszym wpływie na 
działanie instytucji 

Tekst (1024) 

Dozwolony wybór kilku wartości spośród: 

• Microsoft, 

• Oracle, 

• HP, 

• IBM, 

• Adobe, 

• Autodesk. 

Istnieje możliwość dopisania własnej (nie wymienionej na liście) 
wartości. Po wpisaniu własnej wartości należy wcisnąć >Enter<.  

W polu należy wskazać producentów używanego oprogramowania, 
najistotniejszych z punktu widzenia: 

- największych wydatków, 

- największej liczby instalacji, 

- największej istotności dla instytucji (największego ryzyka). 

Czy wykonywali Państwo w 
ciągu ostatnich 3 lat 
udokumentowaną analizę 
zgodności licencyjnej? 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie.  

Plik raportu Plik (10 MB) 
Możliwość załączenia pliku w formacie XLS, XLSX, CSV, PDF. Pliki 
można dodawać i usuwać wielokrotnie. 

Planowane zakupy oprogramowania 

Planowane zakupy 
oprogramowania w 
bieżącym roku 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

W przypadku zaznaczenia opcji Tak poniższe pola tej sekcji będą 
aktywne. 
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POLE TYP DANYCH DEFINICJA I INFORMACJE DODATKOWE 

Rodzaj zakupu Tekst (1024) 

Należy wybrać jedną z dozwolonych wartości: 

• Licencje, 

• Licencje ze wsparciem technicznym, 

• Licencje ze sprzętem, 

• Wsparcie techniczne, 

• Szersza usługa 

lub wpisać inną wartość (nie wymienioną na liście). 

Nazwa producenta Tekst (254) 

Należy wybrać jedną z dozwolonych wartości: 

• Adobe, 

• Autodesk, 

• HP, 

• IBM, 

• Microsoft, 

• Oracle 

lub wpisać inną wartość (nie wymienioną na liście). 

Nazwa produktu lub grupy 
produktów, których zakup 
dotyczy 

Tekst (1024) 
Należy podać nazwę produktu lub grupy produktów, a po wpisaniu 
wartości wcisnąć >Enter<.  

Typ zakupu Tekst (32) 

Należy wybrać jedną z dozwolonych wartości: 

• Kontynuacja, 

• Nowy zakup. 

Planowana data zakupu Data Należy podać planowaną datę zakupu oprogramowania 

Planowana kwota wydatków 
Liczba zmiennoprzecinkowa 
9d2 nieujemna 

Należy podać planowaną kwotę zakupu oprogramowania 

Uwagi Tekst (1024) Można wpisać komentarz do wprowadzonych danych 

Informacje o audytach licencji 

Czy odbył się audyt 
oprogramowania na 
przestrzeni ostatnich 3 lat? 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

W przypadku zaznaczenia opcji Tak poniższe pola tej sekcji będą 
aktywne. 

Data audytu Data Należy podać datę przeprowadzenia audytu 

Rodzaj audytu Tekst (32) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości:: 

• wewnętrzny,  

• zewnętrzny. 

Podmiot zlecający audyt Test (254) 
Wymagane jeżeli w polu Rodzaj audytu wybrano „zewnętrzny”, .Dla 
opcji „wewnętrzny”, pole jest nieaktywne. 

Zakres audytu Lista wyboru 

Dozwolony wybór kilku wartości spośród: 

• produkty, 

• producenci,  

• rodzaje umów. 

Istnieje możliwość dopisania własnej (nie wymienionej na liście) 
wartości. Po wpisaniu własnej wartości należy wcisnąć >Enter<.  

Dodatkowe informacje o 
zakresie audytu 

Tekst (1024) Należy szczegółowo opisać zakres audytu. 

Rezultat audytu Tekst (1024) Należy przedstawić wyniki audytu. 

Raport z audytu Plik (10 MB) Możliwość załączenia plików w formatach: XLS, XLSX, DOC, DOCX, PDF. 

Osoba do kontaktu w kwestii licencji 

Imię i nazwisko Tekst (100) 
Należy wpisać Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za sprawy 
związane z licencją. 

Pełniona funkcja Tekst (100) 
Należy wpisać funkcję, jaką pełni instytucji osoba odpowiedzialna za 
sprawy związane z licencją. 

Komórka organizacyjna Tekst (254) 
Należy wpisać nazwę komórki organizacyjnej instytucji, w której jest 
zatrudniona osoba odpowiedzialna za sprawy związane z licencją. 

Numer telefonu Tekst (32) Możliwość wprowadzenia symbolu: „(”, „)”, „+” przed ciągiem cyfr. 

Adres e-mail Tekst (254)  Wartość musi mieć format poprawnego adresu e-mail 

Uwagi Tekst (1024) 
Użytkownik ma możliwość wpisania komentarza do wprowadzonych 
danych. 
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2.9.2 Oprogramowanie 

Zbiór danych w sekcji Oprogramowanie zawiera informacje o licencjach będących w posiadaniu danej organizacji. 
Użytkownik może zdefiniować dowolną liczbę licencji. Zbiór danych Oprogramowanie może być wprowadzany 
wielokrotnie. 

Zaleca się wprowadzenie jak najwięcej informacji na temat parametrów opisujących daną licencję. Pozwolą one 
na przypisanie licencji, zarządzanie jej ważnością oraz analizę pod kątem dostawców, typów umów, poziomu 
wsparcia oraz typów licencji. 

W sekcji „Licencje”, użytkownik po wybraniu z listy zakładki „Oprogramowane” ma dostęp do listy 
wprowadzonych licencji (rysunek 57). 

 

Rysunek 57. Ekran Oprogramowanie – lista licencji 
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Rysunek 58. Ekran Oprogramowanie – formularz licencji 

Tabela 23. Zakres informacyjny formularza Oprogramowanie 

POLE TYP DANYCH DEFINICJA I INFORMACJE DODATKOWE 

Informacje ogólne 

Producent oprogramowania 
/ technologii chmurowej 

Tekst (50) 

Należy wybrać jedną z wartości:  

• Adobe, 

• HP, 

• IBM, 

• Linux, 

• Microsoft, 

• Oracle, 

lub wpisać inną wartość. 

Typ przypisanej licencji Tekst (100) 

Należy wybrać jedną z wartości:  

• Jednostka organizacyjna, 

• Kontrakt, 

• Lokalizacja, 

System lub wpisać inną wartość. 

Nazwa grupy licencji Tekst (100)  

Nazwa 
oprogramowania/usługi 

Tekst (100)  

Informacje o licencji 

Data zakupu Data  

Nazwa umowy Tekst (100) Należy wpisać nazwę oprogramowania objętego licencją. 

Numer umowy Tekst (100)  

Numer katalogowy Tekst (100) Należy podać Part No. licencji 

Liczba licencji Liczba całkowita nieujemna Wartość nie może być większa niż 99 999. 
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POLE TYP DANYCH DEFINICJA I INFORMACJE DODATKOWE 

Grupa oprogramowania Tekst (100) 

Należy wybrać jedną z wartości:  

• Aplikacje, 

• Bazy danych, 

• Narzędzia programistyczne, 

• Serwery, 

• Systemy operacyjne 

lub wpisać inną wartość. 

Sposób licencjonowania Tekst (100) 

Należy wybrać jedną z wartości:  

• OSE, 

• rdzeń, 

• procesor, 

• urządzenie, 

• użytkownik 

lub wpisać inną wartość. 

Typ licencji Tekst (100) 

Należy wybrać jedną z wartości:  

• Licencja, 

• Licencja i maintance, 

• Maintance, 

• Subskrypcja 

lub wpisać inną wartość. 

Licencja ograniczona 
czasowo 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Data wygaśnięcia licencji Data 

Wymagane jeśli w polu Licencja ograniczona czasowo zaznaczono 
Tak.  

Nieaktywne dla stanu nieokreślonego lub dla wybranego stanu 
Nie. 

Dostawca / Podmiot 
świadczący usługę 

Tekst (255) Należy wpisać nazwę dostawcy licencji. 

Koszt zakupu licencji ogółem 
(netto) 

Liczba zmiennoprzecinkowa 9d2 
nieujemna 

Należy wpisać wartość licencji w cenie netto. 

Roczny koszt usługi (netto) 
Liczba zmiennoprzecinkowa 9d2 
nieujemna 

Należy wpisać roczny koszt usługi w cenie netto. 

Informacje o wsparciu 

Długość wsparcia zawarta w 
cenie licencji (w latach) 

Liczba całkowita nieujemna Wartość nie może być większa niż 99. 

Data zakończenia wsparcia Data 

Wymagane jeśli w polu Długość wsparcia zawarta w cenie licencji 
(w latach) podano liczbę lat większą od 0. 

Należy podać datę końca ostatniego okresu wsparcia. 

Data nie może być wcześniejsza od  Data zakupu z Informacja o 
kontrakcie. 

W przypadku, gdy wsparcie nie było wykupione – nie należy 
wypełniać pola. 

Roczne opłaty z tytułu 
wsparcia (netto) 

Liczba zmiennoprzecinkowa 9d2 
nieujemna 

Wartość netto wsparcia technicznego dla ostatniego roku 
obowiązywania. 

Utrzymanie wsparcia Tekst (12) 

Należy wybrać jedną z wartości: 

• Krytyczne,  

• Niekrytyczne. 

Informacje o środowisku wykorzystania licencji 

Technologia serwerowa, na 
której wdrożono 
oprogramowanie 

Tekst (100) 

Należy wybrać jedną z wartości:  

• HP-UX/Itanium, 

• I686, 

• iSeries, 

• Oracle Solaris, 

• POWER AIX, 

• x86_64, 

• z/OS, 

• zLinux 

lub wpisać inną. 

Wykorzystywany system 
operacyjny 

Tekst (250) Należy wpisać nazwę wykorzystywanego systemu operacyjnego. 
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POLE TYP DANYCH DEFINICJA I INFORMACJE DODATKOWE 

Środowisko uruchomieniowe Tekst (12) 

Dozwolony wybór kilku wartości spośród: 

• deweloperskie 

• preprodukcyjne 

• produkcyjne 

• testowe. 

Oprogramowanie może być 
udostępnione innym 
jednostkom administracji 
publicznej 

Tekst (3) 

Należy wybrać jedną z dwóch wartości: 

• Tak, 

• Nie. 

Dane wprowadzającego 

Imię i nazwisko Tekst (100) 

Należy podać imię i nazwisko osoby wprowadzającej dane o 
licencji. 

Pole korzysta z listy autopodpowiedzi. 

Numer telefonu Tekst (20) Należy wpisać nr telefonu osoby wprowadzającej dane o licencji. 

Adres e-mail Tekst (254) 
Należy wpisać e-mail osoby wprowadzającej dane o licencji. 

Wartość musi mieć format poprawnego adresu e-mail. 

Uwagi Tekst (1024) 
Użytkownik ma możliwość wpisania komentarza do 
wprowadzonych danych. 

 

2.9.3 Import 

Dane do formularza Oprogramowanie mogą zostać zaimportowane w formacie SIST, a dane do każdego pola 
muszą być oddzielone przecinkiem. 

Import nie może zostać wykonany, jeżeli nastąpiły zmiany w rekordach. W celu dokonania importu należy 
najpierw wyeksportować dane, a następnie zaimportować przygotowany plik, który musi mieć rozszerzenie .sist. 

W przypadku błędów występujących w pliku zostaną zaimportowane jedynie wiersze, do których system nie ma 
zastrzeżeń, a dla pozostałych pojawi się z informacja z rodzajem błędu. 

Jeżeli jednostka posiada dane o licencjach we własnych systemach lub arkuszach xls najwygodniejszą forma ich 
wprowadzenia do SIST jest import. W tym celu należy wykonać eksport danych systemu. Do wygenerowanego 
arkusza należy wprowadzić nowe dane (dodać do istniejących danych) uwzględniając znaczenie poszczególnych 
pól (tabel powyżej) a następnie arkusz zaimportować do SIST. 

Szczegółowy opis procedury importu danych zawiera plik „Specyfikacja importu danych”, zamieszczony w 
zakładce „Pomoc”, „Import – Oprogramowanie”. Ponadto znajduje się tam szablon w formacie XLSX. 

2.9.4 Eksport 

Dane z formularza Oprogramowanie mogą zostać zapisane w formacie SIST, a sam raport zawiera informacje z 
rekordów znajdujących się w bazie, przy czym dane z każdego pola dla danego rekordu są oddzielone 
przecinkiem. 
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2.10 Wydatki na IT 

Każdy Użytkownik odpowiednio do swojej roli w systemie będzie, po wybraniu konkretnej Instytucji i kliknięciu 

na przycisk „Wydatki na IT” w panelu bocznym , będzie miał możliwość: 

• podglądu informacji o Ankiecie, 

• podglądu ogólnych, planowanych i poniesionych wydatków w zakresie IT w danej Instytucji – 

zestawienie „Podsumowaniem wydatków”, 

• przejścia do formularza „Pytania ogólne”,  

• przejścia do formularzy z zakresu wydatków IT – Wydatki (dany rok: 2017, 2018 i 2019) – plan oraz 

Wydatki 2017 – wykonanie.  

Przy czym, Administrator danej Instytucji i uprawniony Użytkownik mają możliwość wprowadzania danych i 

informacji do odpowiednich formularzy. 

Szczegółowy opis wprowadzania danych do formularzy dotyczących wydatków IT zawiera plik „Instrukcja 
Wydatki IT”, zamieszczony w zakładce „Pomoc”. 

2.10.1 Import 

Dane do sekcji Wydatki na IT mogą zostać zaimportowane w formacie arkusza kalkulacyjnego, a dane do każdego 
pola muszą być w oddzielnych komórkach zgodnie z regułami walidacyjnymi poszczególnych formularzy. 

Kolejność zakładek w arkuszu kalkulacyjnym musi być zgodna z kolejnością formularzy w sekcji Wydatki na IT, 
przy czym dane, które mogą być podane wielokrotnie tj. Zakup licencji do oprogramowania oraz usług do nich (w 
rozbiciu na producentów) w formularzu Wydatki - wykonanie muszą być utworzone w oddzielnym arkuszu. 

Import nie może zostać wykonany, jeżeli nastąpiły zmiany w rekordach. W celu dokonania importu należy 
najpierw wyeksportować dane, a następnie zaimportować przygotowany plik, który musi mieć rozszerzenie .xlsx. 

W przypadku błędów występujących w pliku zostaną zaimportowane jedynie wiersze, do których system nie ma 
zastrzeżeń, a dla pozostałych pojawi się z informacja z rodzajem błędu. 

Jeżeli jednostka posiada dane o licencjach we własnych systemach lub arkuszach xls najwygodniejszą forma ich 
wprowadzenia do SIST jest import. W tym celu należy wykonać eksport danych systemu. Do wygenerowanego 
arkusza należy wprowadzić nowe dane (dodać do istniejących danych) uwzględniając znaczenie poszczególnych 
pól (tabel powyżej) a następnie arkusz zaimportować do SIST. 

2.10.2 Eksport 

Dane z sekcji Wydatki na IT mogą zostać zapisane w formacie arkusza kalkulacyjnego, a sam raport zawiera 
informacje z rekordów znajdujących się w bazie, przy czym każda zakładka zawiera dane z poszczególnych 
formularzy lub części formularzy, które mogą być podane wielokrotnie. 
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3 Poprawność danych 

Administrator oraz VIP mają możliwość sprawdzenia, czy dane zostały poprawnie wprowadzone do 
poszczególnych formularzy, przy czym Administrator ma możliwość korygowania/uzupełniania danych w swojej 
instytucji i instytucjach podrzędnych, natomiast VIP, tylko – podglądu danych ale dla wszystkich albo wybranych 
instytucji.  

Po kliknięciu przez użytkownika na zakładkę „Poprawność” na ekranie pojawi się lista obiektów z błędem, 
informacja nt: daty „ostatniego sprawdzenia poprawności danych: RRRR-MM-DD hh:mm” oraz liczby obiektów. 
(rysunek 59). 

 

Rysunek 59. Ekran „Poprawność” danych – lista obiektów z błędem 

Administrator instytucji/podmiotu z widoku listy obiektów ma możliwość podglądu, edytowania i korekty 

formularzy zawierających błędy. W tym celu powinien kliknąć na przycisk odnośnika , znajdujący się obok 

wybranego formularza, umożliwiający wykonanie tych czynności (rysunek 60). 
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Rysunek 60. Ekran „Poprawność” danych – edycja wybranego formularza zawierającego błędy 

Ponadto, użytkownik ma możliwość ponownego sprawdzenia danych klikając na przycisk „”Sprawdź 

poprawność”, wtedy pojawi się komunikat „Trwa weryfikacja danych. Odśwież stronę.” 

 

Stronę należy odświeżyć korzystając z przycisku „F5”lub , co spowoduje aktualizację listy obiektów 

zawierających błędy. Użytkownik może również pobrać – w formacie XLSX – wygenerowane zestawienie przez 

kliknięcie na przycisk „Pobierz”. 

 

Rysunek 61. Ekran „Poprawność” danych – proces pobierania wykazu formularzy z błędem 

Po wybraniu – przez użytkownika VIP - z pola „Instytucja” opcji „Wszystkie”, następnie zakładki „Poprawność” 

na ekranie pojawi się lista wszystkich formularzy zawierających niepoprawne dane z możliwością pobrania do 

pliku XLSX oraz podglądu wybranych bez możliwości edycji (rysunek 62). 

 

Rysunek 62. Ekran „Poprawność” danych – lista obiektów z błędem dla użytkownika VIP – opcja „Wszystkie” 

W przypadku, kiedy użytkownik VIP wybierze konkretną instytucję, dodatkowo będzie miał możliwość 

ponownego sprawdzenia poprawności (rysunek 63). 
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Rysunek 63. Ekran „Poprawność” danych – lista obiektów z błędem dla użytkownika VIP – dla wybranej 
instytucji 

Użytkownik VIP, po kliknięciu na przycisk odnośnika  będzie miał możliwość podglądu, jakie błędy znajdują się 

w wybranym formularzu (rysunek 64). 

 

Rysunek 64. Ekran „Poprawność” danych – podgląd wybranego formularza zawierającego błędy, użytkownik 
VIP 
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4 Akceptacja danych 

Administrator danej instytucji (po sprawdzeniu poprawności) ma możliwość zaakceptowania wprowadzonych 

do formularzy - objętych bieżącą inwentaryzacją - danych. 

Po kliknięciu na zakładkę „Akceptacja danych”, na ekranie pojawi się formularz umożliwiający przeprowadzenie 

czynności związanych z akceptacją danych (rysunek 65). 

 

Rysunek 65. Ekran formularza „Akceptacja danych” 

Po kliknięciu na ikonkę  umieszczoną przy nazwie danego formularza na ekranie pojawi się Tooltip („dymek”) 

zawierający informację „Bieżąca inwentaryzacja nie obejmuje danych z tego zakresu, dlatego ich akceptacja 

została zablokowana.”. Natomiast, w tym wypadku, po najechaniu kursorem na przycisk „Tak” lub „Nie” pojawi 

się na jego tle ikonka . 

   

 

Dane w sekcjach/formularzach, przy których nie umieszczono ikonki  mogą być akceptowane przez 

Administratora. W tym celu, powinien on kliknąć – w wybrany (lub wszystkie dostępne) - przycisk „Tak” i zapisać 

wprowadzone w formularzu akceptacji zmiany. Wtedy na ekranie pojawi się informacja „Dane zostały zapisane”, 

a edycja zaakceptowanych formularzy nie będzie możliwa. Po wybraniu danej sekcji lub formularza, system 

wygeneruje komunikat „Brak możliwości edycji formularza ze względu na akceptację danych.”, a 

użytkownik/Administrator będzie miał tylko możliwość podglądu formularza poprzez przycisk operacji , pola 

w formularzu będą nieaktywne (rysunek 56). 
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Rysunek 66. Ekran procesu akceptacji i blokowania danych 

Jeśli akceptacja obejmowała całą sekcję, to dane we wszystkich jej formularzach będą zablokowane. 

Oczywiście, Administrator może cofnąć wcześniejszą akceptację danych. 

Z kolei, użytkownik VIP ma możliwość sprawdzenia, wybierając opcję „WSZYSTKIE” w polu „Instytucja”, w jakich 

formularzach dane zostały już zaakceptowane (rysunek 67). 

 

Rysunek 67. Widok ekranu dla użytkownika VIP – podsumowanie zaakceptowanych formularzy, opcja 
„WSZYSTKIE” 

Natomiast, wybierając konkretną instytucję, VIP zobaczy formularz „Akceptacji danych”, w którym przycisk „Tak” 

lub „Nie” będzie nieaktywny. Jednocześnie po najechaniu na wybrany – pojawi się znak . 
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Rysunek 68. Widok ekranu dla użytkownika VIP – widok formularza „Akceptacja danych” dla wybranej instytucji 
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5 Profil użytkownika  

Zalogowany użytkownik, klikając na nazwę użytkownika , znajdującą się na belce górnego menu może 
wyświetlić swój profil oraz dokonać jego modyfikacji, zmieniając dane: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu 
(rysunek 69).  

 

Rysunek 69. Ekran profilu użytkownika 

Po zmodyfikowaniu danych należy kliknąć przycisk , wtedy na ekranie pojawi się komunikat, że dane 
zostały zaktualizowane. 

 

Podczas edycji swojego profilu użytkownik ma również możliwość zmiany hasła, w tym celu należy kliknąć 

przycisk  i wypełnić wymagane pola w formularzu „Zmiana hasła” (rysunek 70), następnie 

zaakceptować wprowadzone zmiany przyciskiem . 

 

 

Rysunek 70. Ekran zmiany hasła użytkownika 

 

5.1 Użytkownicy  

Zakładka „Użytkownicy” jest dostępna tylko dla Administratora podmiotu. 

 

Po wybraniu przez Administratora zakładki „Użytkownicy” na ekranie pojawi się „Lista użytkowników” (rysunek 
71).  
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Rysunek 71. Ekran dla „Listy obiektów” (Użytkowników) 

Z tej pozycji Administrator może:  

• zaprosić użytkownika do swojej instytucji. 

• zmienić hasło wybranemu Użytkownikowi,  

• nadać uprawnienia lub zmienić już nadane, 

• odłączyć Użytkownika. 

Dodawanie użytkowników 

Dodawanie użytkowników polega na tworzeniu nowych kont dla użytkowników, jak również przypisywaniu 
(nadawanie uprawnień) instytucji użytkownikom, którzy mają już aktywne konto w systemie SIST. Administrator 
rozpoczynając procedurę ma prawo nie wiedzieć, czy dodawany przez niego użytkownik już posiada konto w SIST, 
czy nie. 

Użytkownik identyfikowany jest w systemie poprzez adres e-mail. System powinien automatycznie wykryć, 
użytkownika, który ma już założone konto i umożliwić Administratorowi dołączenie użytkownika do swojej 
instytucji, bez zakładania nowego konta. Użytkownik, który zostaje dołączony do instytucji (zarówno poprzez 
dodanie nowego konta, jak i dołączenie użytkownika do instytucji), musi potwierdzić tę operację poprzez 
kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na podany przez administratora adres e-mail. 

W celu dodania użytkownika do instytucji, Administrator powinien kliknąć przycisk  i na stronie 
„Zaproszenie” wpisać adres e-mail osoby, którą chce zaprosić do współpracy. 

 

Po kliknięciu przycisku „Wyślij” na ekranie pojawi się komunikat „Wysłano zaproszenie” oraz lista dostępnych 
wysłanych zaproszeń z informacją, czy dany użytkownik wykorzystał link aktywacyjny (odpowiedni symbol w 

kolumnie „Wykorzystano” - „”, jeśli użytkownik nie zaakceptował jeszcze zaproszenia, lub - „✓”, jeśli 
zaakceptował.  

Na liście widoczne są również dostępne operacje  i , za pomocą których Administrator może odwołać 
zaproszenie (w przypadku gdy nie zostało jeszcze zaakceptowane przez użytkownika) lub usunąć wybrany 
obiekt/zaproszenie z listy (rysunek 72).  

 

Rysunek 72. Ekran dla listy wysłanych zaproszeń 

Wysłanie zaproszenia, spowoduje także, że na liście użytkowników, na przycisku „Zaproszenie użytkownika” 
pojawi się liczba wskazująca ile jest wysłanych i niezaakceptowanych zaproszeń. 
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Następnie Użytkownik, do którego zostało wysłane zaproszenie otrzyma wiadomość na swoją skrzynkę e-mail, 
że został zaproszony do Instytucji XYZ i link na stronę „Akceptacja zaproszenia”. 

 

Użytkownik, po kliknięciu na link, zostanie przekierowany na stronę „Akceptacja zaproszenia”, do formularza w 
celu utworzenia nowego konta Użytkownika w danej Instytucji. 

 

Rysunek 73. Ekran widoku „Akceptacja zaproszenia” 

 

Po prawidłowym wypełnieniu wymaganych pól i kliknięciu na przycisk  użytkownik zostanie przeniesiony 
na stronę główną systemu, z której może zalogować się do systemu. 

 

Po zalogowaniu, Użytkownik ma możliwość korzystania z systemu w zakresie przydzielonych mu przez 
Administratora uprawnień. 

Z kolei, Administrator, po przyjęciu przez Użytkownika wysłanego zaproszenia (dokonania akceptacji i 
wypełnieniu stosownego formularza), po przejściu na stronę „Użytkownicy” zobaczy na liście zaproszonego 

użytkownika , a na przycisku  liczbę „0”, czyli informację, że nie ma wysłanych zaproszeń oczekujących na 
akceptację. 
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Rysunek 74. Ekran listy Użytkowników 

W przypadku, jeśli Administrator chciałby wysłać zaproszenie do użytkownika, który jest już członkiem jego 
Instytucji, na ekranie pojawi się komunikat informujący o tym fakcie, a na liście wysłanych zaproszeń, w kolumnie 

„Wykorzystano” - symbol „✓”. 

 

Z poniższego widoku ekranu, Administrator może „odczytać” informacje o statusie wysłanych zaproszeń: na 
różowo jest podświetlone nieprzyjęte jeszcze zaproszenie, na zielono – przyjęte i odpowiednie ww. symbole w 
kolumnie „Wykorzystane”. 

 

Zaproszenie Użytkownika, który jest już w systemie (ale nie jest członkiem danej Instytucji) polega na tym, że 
Administrator po wpisaniu adresu e-mail i wysłaniu zaproszenia, otrzyma informację, że zaproszenie zostało 
wysłane, a wybrany Użytkownik otrzyma wiadomość z informacją o zaproszeniu od Instytucji i linkiem do strony 
akceptacji.  

Po kliknięciu na link „Akceptacja zaproszenia” na ekranie pojawi się informacja, że zostało ono przyjęte, a 
zaproszona osoba ma dostęp do Instytucji, jako Użytkownik.  

 

Od tego momentu może on użyć swojego loginu i hasła, w celu dostępu do danych Instytucji, zgodnie z nadanymi 
uprawnieniami. 

W przypadku, gdy Administrator zdecyduje odwołać wysłane zaproszenie i kliknie na przycisk  na liście 
wysłanych zaproszeń, to Użytkownik w momencie akceptacji (jeśli nie dokonał tego wcześniej) otrzyma 
informację, że „Podane zaproszenie wygasło”. 

 

Jeśli zaś Administrator zechce odwołać zaproszenie, a zostało ono już zaakceptowane, to musi odłączyć danego 

Użytkownika poprzez kliknięcie przycisku  na „liście użytkowników”. 
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Zmiana roli i hasła użytkownikowi 

Administrator, klikając przycisk „Zarządzanie użytkownikiem”  na liście użytkowników, może zmienić rolę lub 
hasło (rysunek 75 i 76). 

 

Rysunek 75. Ekran „Zarządzanie Użytkownikiem XYZ” – zmiana roli 

Za pomocą przycisku „Użytkownik” i „Administrator” Administrator instytucji może zmieniać role wybranemu 
użytkownikowi.  

Jeśli Administrator chce zmienić hasło użytkownikowi, wybiera zakładkę „Zmiana hasła” oraz wpisuje wymagane 

dane do formularza, który pojawił się na ekranie (rysunek 76), poprzez kliknięcie na przycisk  zapisuje 
nowe hasło w systemie. Może też anulować wprowadzone dane i zrezygnować ze zmiany.  

 

Rysunek 76. Ekran „Zarządzanie Użytkownikiem XYZ” – zmiana hasła 

 

Nadawanie uprawnień 

Administrator podmiotu ma możliwość nadania użytkownikowi z rolą Użytkownik uprawnień do poszczególnych 
obiektów (sekcji), jak również poszczególnych pod-formularzy dla tych obiektów. 

Na przykład, zalogowany Użytkownik nie ma uprawnień, nadanych, przez Administratora, do wprowadzania 
danych do formularzy w sekcji CPD. W konsekwencji, po wybraniu tej sekcji CPD na ekranie pojawi się komunikat 

„Nie masz uprawnień do przeglądania tej strony” oraz symbol , wygląd ekranu jak na rysunku 77. 

 

Rysunek 77. Ekran strony „Dane” dla użytkownika bez nadanych uprawnień 

Aby nadać uprawnienia zaproszonemu Użytkownikowi (bądź zmienić już nadane istniejącemu) Administrator 

poprzez kliknięcie na przycisk  na liście użytkowników otwiera formularz uprawnień dla „Użytkownik XYZ” 
(rysunek 78) i zaznacza checkboxy „Dodawanie” przy wybranych sekcjach CPD i Systemy. Domyślnie, jeśli 
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użytkownik ma możliwość dodawania nowego obiektu, to może również dodawać wszystkie pod-formularze dla 
tego obiektu, chyba że Administrator od razu „zablokuje” wybrane pod-formularze w danej sekcji.  

W przypadku nadawania uprawnień do sekcji „Zasoby Ludzkie”, „EZD” i „Licencje” Administrator zaznacza, bądź 
nie, checkboxy „Dostęp”.  

Po nadaniu uprawnień Użytkownikowi do wybranych sekcji i formularzy, Administrator powinien zapisać 
wprowadzone zmiany, klikając na przycisk „Zapisz”, wtedy na ekranie pojawi się komunikat „Konfiguracja została 
zapisana” oraz pewnego rodzaju podsumowanie nadanych użytkownikowi uprawnień (rysunek 78).  

 

Rysunek 78. Widok ekranu formularza dla Administratora przed i po nadawaniu uprawnień użytkownikowi do 
sekcji CPD 

 

 

Rysunek 79. Widok ekranu formularza dla Użytkownika XYX przed i po nadawaniu uprawnień do sekcji CPD 
przez Administratora 

Użytkownik z nadanymi uprawnieniami, po zalogowaniu, wybraniu swojej roli w systemie i kliknięciu zakładki 

„Dane” może rozpocząć wprowadzanie danych w formularzach lub dodawać obiekty (pojawi się przycisk ) 
zgodnie z dyspozycją Administratora – na stronach sekcji, czy konkretnych (pod)formularzy. Jednocześnie, nazwy 
dostępnych sekcji i formularzy będą podświetlone na niebiesko. 
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Rysunek 80. Ekran strony „Dane” dla użytkownika po dodaniu uprawnień do sekcji CPD 

Domyślnie, obiekty dodane przez użytkownika, nie są widoczne na liście przez innych Użytkowników. Widzi je 
tylko autor obiektu oraz Administrator. 

 

Usuwanie/odłączanie użytkownika 

W przypadku, kiedy zostanie zakończona współpraca z danym Użytkownikiem, Administrator może go odłączyć 

od swojej instytucji, klikając przycisk  na liście użytkowników, wtedy na ekranie pojawi się okienko z 
pytaniem: „Czy chcesz odłączyć użytkownika TST-asto?” oraz „Uwaga! Odłączenie użytkownika spowoduje utratę 
dostępu do danych Instytucji, z której zostaje wykluczony. Użytkownik ten nie będzie również dalej widoczny na 
liście użytkowników Instytucji.” W tym momencie Administrator może zrezygnować z zamiaru odłączenia 
Użytkownika, bądź poprzez kliknięcie przycisku „Tak” potwierdzić podjętą decyzję. 

 

Po kliknięciu na przycisk  pojawi się informacja, że Użytkownik XYZ został odłączony od bieżącej Instytucji. 

 

Odłączenie Użytkownika nie oznacza jednak usunięcia jego konta, będzie on nadal mógł zalogować się do 
systemu, gdyż może mieć uprawnienia do więcej niż innej instytucji.  

Odłączenie użytkownika (lub administratora) od podmiotu oznacza utracenie przez niego uprawnień dla 
pomiotu, którego administrator dokonał usunięcia.  

Użytkownik, który utracił uprawnienia do wszystkich instytucji, nadal może zalogować się do systemu. Jednak nie 
będzie mógł wybrać żadnej instytucji, co oznacza brak dostępu do jakichkolwiek danych. 

Administrator instytucji może również zmienić rolę drugiemu administratorowi lub Użytkownikowi: z 
Użytkownika na Administratora lub odwrotnie. Procedura przeprowadzenia tej czynności została przedstawiona 
na rysunku 81. 
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Rysunek 81. Ekran strony „Dane” dla użytkownika po nadaniu uprawnień 

 

5.2 Organizacja  

Administrator Instytucji ma możliwość dodawania instytucji podrzędnych. Hierarchia instytucji jest 
trzypoziomowa, tzn. dodatkowo mogą być utworzone dwa poziomy instytucji podrzędnych.  

Administrator instytucji nadrzędnej, podczas tworzenia instytucji podrzędnej, może:  

• ustanowić siebie jako administratora tej instytucji,  

• wyznaczyć dla niej nowego/innego administratora lub  

• ustanowić siebie jako administratora tej instytucji i jednocześnie wyznaczyć nowego/innego 
administratora.  

Administrator tworzy instytucję podrzędną klikając na zakładkę „Organizacja”, po czym, na stronie „Tworzenie 
instytucji podrzędnej” wypełnia wymagane pola. 

 

Rysunek 82. Ekran strony „Tworzenie instytucji podrzędnej”, administrator wybrał opcję „Chcę być 
administratorem w tej instytucji” 

Administrator danej instytucji, tworząc instytucję podrzędną, dla której chce przypisać sobie rolę administratora 
musi zaznaczyć opcję „Chcę być administratorem w tej instytucji”, następnie zapisać wprowadzone dane. 

Po kliknięciu na przycisk „Zapisz” na ekranie pojawi się komunikat o utworzeniu nowej instytucji. 

Po czym użytkownik będzie mógł wybrać z listy nowoutworzoną instytucję podrzędną, jako jej Administrator. 
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W przypadku gdy Administrator instytucji nadrzędnej nie chce być administratorem nowoutworzonej instytucji 
podrzędnej i nie wybierze opcji ustawienia siebie jako jej administratora, musi wpisać adres e-mail nowego 
administratora. W tej sytuacji, zostanie nadana mu automatycznie rola VIP w instytucji podrzędnej. 

 

Rysunek 83. Ekran strony „Tworzenie instytucji podrzędnej”, administrator nie wybrał opcji „Chcę być 
administratorem w tej instytucji” 

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pół i zapisaniu formularza na ekranie pojawi się komunikat o utworzeniu 
nowej instytucji i wysłaniu zaproszenia. 

 

W tym wypadku, wyznaczony administrator instytucji podrzędnej otrzyma zaproszenie z linkiem „Akceptacja 
zaproszenia”, który jest ważny jest przez 24 godziny lub do momentu jego użycia. Po kliknięciu na wskazany link, 
zostanie przekierowany na stronę „Akceptacja zaproszenia” w celu utworzenia swojego konta w instytucji 
podrzędnej. Po przeprowadzeniu procesu rejestracji (analogicznie, jak w przypadku „zapraszania użytkownika”) 
pojawi się informacja o utworzeniu konta i użytkownik będzie mógł zalogować się jako Administrator instytucji 
podrzędnej. 

 

Jeśli Administrator instytucji nadrzędnej wypełni tyko pole „Nazwa instytucji” i spróbuje zapisać formularz, 
pojawi się komunikat „Musisz wybrać przynajmniej jednego administratora jeśli sam nie chcesz nim być.” 

 

Administrator instytucji podrzędnej może utworzyć podległą jej organizację. Procedura tworzenia takiej instytucji 
jest analogiczna do wcześniej opisanej.  

Struktura hierarchiczna instytucji wprowadzonych do systemu będzie widoczna dla użytkownika VIP. 
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Tabela 24. Zakres informacyjny formularza „Tworzenie instytucji podrzędnej” 

POLE TYP DANYCH DEFINICJE I INFORMACJE DODATKOWE 

Nazwa instytucji Tekst (255) Należy wpisać nazwę instytucji podrzędnej. 

Adres email administratora Tekst (50) 

Należy wpisać email Administratora w instytucji podrzędnej. 

Wymagane jeśli Checkbox Chcę być administratorem w tej 
instytucji jest odznaczony. 

Wartość musi mieć format poprawnego adresu e-mail. 

Chcę być administratorem w tej 
instytucji 

Checkbox Wyjściowo checkbox odznaczony. 

REGON Tekst (14) 
Numer REGON (Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki 
Narodowej) pole aktywne dla podmiotów mających siedzibę na 
terytorium RP.  

Miejscowość Tekst (100) 

Należy wpisać nazwę konkretnej miejscowości, w której instytucja 
podrzędna ma swoją siedzibę. 

Pole korzysta z listy autopodpowiedzi w formacie: miejscowość (typ 
miejscowości), województwo, powiat, gmina. 

Wybór ograniczony do miejscowości zgromadzonych w bazie TERYT 
aplikacji SIST. 

Kod pocztowy Tekst (6) 
Należy wpisać kod według formatu: dd-ddd, gdzie d to cyfra z 
przedziału 0-9. 

Ulica Liczba (100)  
Możliwe jest podanie nazwy własnej ulicy nieznajdującej się w bazie 
TERYT aplikacji.  

Numer budynku Tekst (50) 

Numer budynku dla miejscowości z ulicami.  

Pole wymagane, jeżeli w polu Siedziba wykonawcy/podwykonawcy 
wybrano opcję Rzeczpospolita Polska. 
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6 Eksport danych  

Użytkownicy: Administrator i VIP, mają możliwość wygenerowania raportu w postaci tabelarycznej z 
wprowadzonych do formularzy danych. Przy czym, Administrator - dotyczącego tylko swojej Instytucji, natomiast 
VIP ma możliwość wyboru opcji „WSZYSTKIE” lub konkretnej Instytucji. 

 

Rysunek 84. Ekrany „Eksport” dla użytkowników Administrator i VIP 

Użytkownik będzie mógł zapisać raport w pliku w formacie XLSX, który zawiera zbiór arkuszy odpowiadających 
zakresem informacyjnym poszczególnym formularzom. W przypadku niektórych (długich) formularzy, arkusze 
odpowiadają ich sekcjom. 

Pierwsza kolumna każdego arkusza „Organ administracji publicznej” zawiera nazwę Instytucji. Druga, w 
zależności czy arkusze dotyczą formularzy CPD, czy Systemów, to – „Nazwa CPD” lub „Nazwa Systemu”. 

Przy drukowaniu poszczególnych arkuszy, na każdej stronie pojawi się informacja o nazwie raportu, dacie i 
godzinie wygenerowania, a w stopce loga partnerów.  

 

Rysunek 85. Ekran podglądu drukowania wybranego arkusza eksportu danych z systemu SIST 
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7 Wizualizacja 

Użytkownik VIP ma możliwość wizualizacji danych wprowadzonych do systemu, w tym celu, po zalogowaniu 
wybiera zakładkę „Wizualizacja”. W zależności od uprawnień, VIP będzie mógł będzie mógł zobrazować wszystkie 
wprowadzone dane w systemie lub ograniczone (VIP lokalny). Uprawnienia dla VIPów określane są przez gestora 
SIST. Rysunki w tym rozdziale dotyczą użytkownika VIP lokalny. 

 

Rysunek 86. Ekran dla zakładki „Wizualizacja” - podsumowanie 

Poniżej przedstawiono przykładowe ekrany dla poszczególnych grup formularzy: 

• Użytkownicy, 

• Systemy – dane ogólne oraz z zakresu technologii i zasobów, 

• CPD – dane ogólne oraz z zakresu parametrów fizycznych i infrastruktury informatycznej, 

• Licencje – dane ogólne. 

 

 

Rysunek 87. Ekran dla zakładki „Wizualizacja” – Użytkownicy 

Po kliknięciu na  (Menu kontekstowe) , użytkownik ma możliwość wydrukowania obiektu 
graficznego i/lub pobrania go do pliku w określonym formacie: PNG, JPEG, PDF oraz SVG. 
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Systemy 

 

Rysunek 88. Ekran dla zakładki „Wizualizacja” – Systemy, dane ogólne 

 

Technologie 

 

Rysunek 89. Ekran dla zakładki „Wizualizacja” – Systemy, Technologie 

 

Zasoby 

 

Rysunek 90. Ekran dla zakładki „Wizualizacja” – Systemy, Zasoby 
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Rysunek 91. Ekran dla zakładki „Wizualizacja” – CPD, dane ogólne 

 

Parametry fizyczne CPD 

 

Rysunek 92. Ekran dla zakładki „Wizualizacja” – CPD, Parametry fizyczne 

 

Infrastruktura informatyczna 
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Rysunek 93. Ekran dla zakładki „Wizualizacja” – CPD, Infrastruktura informatyczna 

 

Użytkownicy 

 

Licencje 

 

Rysunek 94. Ekran dla zakładki „Wizualizacja” – Licencje – Informacje ogólne



Spis Rysunków 

Rysunek 1. Ekran strony głównej SIST ..................................................................................................................... 8 
Rysunek 2. Ekran filtrowania i sortowania ogłoszeń i komunikatów ...................................................................... 9 
Rysunek 3. Ekran dla widoku „Statystyki” – wybrane kategorie: „Logowania użytkowników” i „Liczba obiektów” 
w kategorii „Systemy” ............................................................................................................................................. 9 
Rysunek 4. Ekran logowania do systemu .............................................................................................................. 10 
Rysunek 5. Ekran rejestracji .................................................................................................................................. 11 
Rysunek 6. Rejestracja – etap aktywowania konta i logowanie............................................................................ 12 
Rysunek 7. Ekran strony głównej dla użytkownika zarejestrowanego/zalogowanego ......................................... 12 
Rysunek 8. Ekran logowania do systemu – Reset hasła ........................................................................................ 13 
Rysunek 9. Wygląd ekranu dla zakładki „Ustanowienie nowego hasła” ............................................................... 13 
Rysunek 10. Wygląd ekranu dla zakładki „Pomoc” ............................................................................................... 15 
Rysunek 11. Wygląd ekranu zakładki „Kontakt” dla użytkownika niezalogowanego ........................................... 15 
Rysunek 12. Wygląd ekranu zakładki „Kontakt” dla użytkownika zalogowanego ................................................ 16 
Rysunek 13. Ekran dostępu do formularzy dla Administratora, Użytkownika i VIPa ............................................ 17 
Rysunek 14. Ekran widoku listy Systemy dla Administratora i Użytkownika ........................................................ 20 
Rysunek 15. Ekran widoku listy Systemy dla użytkownika VIP ............................................................................. 20 
Rysunek 16. Ekran widoku zakładki Systemy dla Administratora i Użytkownika (z uprawnieniami dostępu do 
formularzy „Informacje ogólne” i „Otwartość danych”. ....................................................................................... 21 
Rysunek 17. Ekran usuwania wybranego Systemu ............................................................................................... 21 
Rysunek 18. Ekran widoku listy Systemy z zaimportowanym przez Zespół SIST nowym systemem .................... 21 
Rysunek 19. Ekran usuwania zaimportowanego przez Zespół SIST nowego systemu .......................................... 21 
Rysunek 20. Ekran widoku formularza informacji ogólnych w procesie dodawania nowego systemu ................ 22 
Rysunek 21. Ekran widoku formularza informacji ogólnych – wyświetlenie komunikatu po prawidłowym 
wypełnieniu formularza w celu dodania nowego obiektu. ................................................................................... 22 
Rysunek 22. Ekran widoku formularza informacji ogólnych – wyświetlenie komunikatu po próbie zapisania 
formularza zawierającego błędy ........................................................................................................................... 23 
Rysunek 23. Ekran formularza „Otwartość danych” ............................................................................................. 30 
Rysunek 24. Ekran formularza „Wykonawcy/Podwykonawcy/Właściciel” ........................................................... 37 
Rysunek 25. Ekran formularza „Wykorzystane technologie”................................................................................ 40 
Rysunek 26. Ekran listy Wykorzystanych zasobów fizycznych .............................................................................. 43 
Rysunek 27. Ekran formularza „Wykorzystane zasoby fizyczne” .......................................................................... 43 
Rysunek 28. Ekran formularza „Interoperacyjność” – lista pozycji ....................................................................... 45 
Rysunek 29. Ekran formularza „Interoperacyjność” ............................................................................................. 45 
Rysunek 30. Ekran formularza „Usługi zaufania i elektronicznej identyfikacji” .................................................... 47 
Rysunek 31. Ekran „Lista rejestrów” ..................................................................................................................... 54 
Rysunek 32. Ekran widoku listy Rejestry z zaimportowanym przez Zespół SIST nowym rejestrem ..................... 54 
Rysunek 33. Ekran usuwania zaimportowanego przez Zespół SIST nowego rejestru ........................................... 54 
Rysunek 34. Ekran formularza „Rejestry” ............................................................................................................. 55 
Rysunek 35. Ekran „Listy e-Usług” ........................................................................................................................ 57 
Rysunek 36. Ekran formularza „e-Usługi” – dodanie nowej e-Usługi ................................................................... 58 
Rysunek 37. Ekran „Listy aplikacji mobilnych” ...................................................................................................... 67 
Rysunek 38. Ekran formularza „Aplikacje mobilne” – dodanie nowej aplikacji .................................................... 68 
Rysunek 39. Ekran „Listy systemów ERP” ............................................................................................................. 75 
Rysunek 40. Ekran formularza „Systemy ERP” – dodanie nowego systemu ......................................................... 75 
Rysunek 41. Ekran dla Listy Centrów Przetwarzania Danych ................................................................................ 78 
Rysunek 42. Ekran wybranego CPD ....................................................................................................................... 80 
Rysunek 43. Ekran formularza „Centrum Przetwarzania Danych” – dodanie nowego obiektu ............................ 81 
Rysunek 44. Formularz „Parametry fizyczne” ....................................................................................................... 85 
Rysunek 45. Formularz „Parametry fizyczne” – dodawanie lokalnych punktów styku ........................................ 86 
Rysunek 46. Formularz „Infrastruktura informatyczna” – dodanie infrastruktury informatycznej CPD............... 90 
Rysunek 47. Formularz „Koszty CPD” .................................................................................................................... 94 
Rysunek 48. Formularz „Plany/możliwości budowy/rozbudowy CPD” ................................................................. 98 
Rysunek 49. Formularz „Bezpieczeństwo” .......................................................................................................... 105 
Rysunek 50. Widok ekranu wprowadzonych obiektów dla formularza „Zasoby ludzkie” .................................. 109 
Rysunek 51. Ekran formularza „Zasoby ludzkie” ................................................................................................. 109 
Rysunek 52. Ekran – fragment formularza „Zasoby ludzkie” po wprowadzeniu niewłaściwych danych w polach: 
„Wewnętrzne” i „Outsourcing” ........................................................................................................................... 110 



157 

Rysunek 53. Ekran ankiety EZD – zestawienie zbiorcze ...................................................................................... 112 
Rysunek 54. Ekran formularza EZD ..................................................................................................................... 116 
Rysunek 55. Ekran Licencje – lista rozwijana ...................................................................................................... 125 
Rysunek 56. Ekran Licencje – formularz Informacje ogólne ............................................................................... 127 
Rysunek 57. Ekran Oprogramowanie – lista licencji ........................................................................................... 129 
Rysunek 58. Ekran Oprogramowanie – formularz licencji .................................................................................. 131 
Rysunek 59. Ekran „Poprawność” danych – lista obiektów z błędem ................................................................ 135 
Rysunek 60. Ekran „Poprawność” danych – edycja wybranego formularza zawierającego błędy ..................... 136 
Rysunek 61. Ekran „Poprawność” danych – proces pobierania wykazu formularzy z błędem ........................... 136 
Rysunek 62. Ekran „Poprawność” danych – lista obiektów z błędem dla użytkownika VIP – opcja „Wszystkie”136 
Rysunek 63. Ekran „Poprawność” danych – lista obiektów z błędem dla użytkownika VIP – dla wybranej instytucji
 ............................................................................................................................................................................ 137 
Rysunek 64. Ekran „Poprawność” danych – podgląd wybranego formularza zawierającego błędy, użytkownik VIP
 ............................................................................................................................................................................ 137 
Rysunek 65. Ekran formularza „Akceptacja danych” .......................................................................................... 138 
Rysunek 66. Ekran procesu akceptacji i blokowania danych .............................................................................. 139 
Rysunek 67. Widok ekranu dla użytkownika VIP – podsumowanie zaakceptowanych formularzy, opcja 
„WSZYSTKIE” ....................................................................................................................................................... 139 
Rysunek 68. Widok ekranu dla użytkownika VIP – widok formularza „Akceptacja danych” dla wybranej instytucji
 ............................................................................................................................................................................ 140 
Rysunek 69. Ekran profilu użytkownika .............................................................................................................. 141 
Rysunek 70. Ekran zmiany hasła użytkownika .................................................................................................... 141 
Rysunek 71. Ekran dla „Listy obiektów” (Użytkowników) ................................................................................... 142 
Rysunek 72. Ekran dla listy wysłanych zaproszeń ............................................................................................... 142 
Rysunek 73. Ekran widoku „Akceptacja zaproszenia” ......................................................................................... 143 
Rysunek 74. Ekran listy Użytkowników ............................................................................................................... 144 
Rysunek 75. Ekran „Zarządzanie Użytkownikiem XYZ” – zmiana roli .................................................................. 145 
Rysunek 76. Ekran „Zarządzanie Użytkownikiem XYZ” – zmiana hasła ............................................................... 145 
Rysunek 77. Ekran strony „Dane” dla użytkownika bez nadanych uprawnień ................................................... 145 
Rysunek 78. Widok ekranu formularza dla Administratora przed i po nadawaniu uprawnień użytkownikowi do 
sekcji CPD ............................................................................................................................................................ 146 
Rysunek 79. Widok ekranu formularza dla Użytkownika XYX przed i po nadawaniu uprawnień do sekcji CPD przez 
Administratora .................................................................................................................................................... 146 
Rysunek 80. Ekran strony „Dane” dla użytkownika po dodaniu uprawnień do sekcji CPD................................. 147 
Rysunek 81. Ekran strony „Dane” dla użytkownika po nadaniu uprawnień ....................................................... 148 
Rysunek 82. Ekran strony „Tworzenie instytucji podrzędnej”, administrator wybrał opcję „Chcę być 
administratorem w tej instytucji” ....................................................................................................................... 148 
Rysunek 83. Ekran strony „Tworzenie instytucji podrzędnej”, administrator nie wybrał opcji „Chcę być 
administratorem w tej instytucji” ....................................................................................................................... 149 
Rysunek 84. Ekrany „Eksport” dla użytkowników Administrator i VIP................................................................ 151 
Rysunek 85. Ekran podglądu drukowania wybranego arkusza eksportu danych z systemu SIST ....................... 151 
Rysunek 86. Ekran dla zakładki „Wizualizacja” - podsumowanie ....................................................................... 152 
Rysunek 87. Ekran dla zakładki „Wizualizacja” – Użytkownicy ........................................................................... 152 
Rysunek 88. Ekran dla zakładki „Wizualizacja” – Systemy, dane ogólne ............................................................ 153 
Rysunek 89. Ekran dla zakładki „Wizualizacja” – Systemy, Technologie ............................................................. 153 
Rysunek 90. Ekran dla zakładki „Wizualizacja” – Systemy, Zasoby ..................................................................... 153 
Rysunek 91. Ekran dla zakładki „Wizualizacja” – CPD, dane ogólne ................................................................... 154 
Rysunek 92. Ekran dla zakładki „Wizualizacja” – CPD, Parametry fizyczne ........................................................ 154 
Rysunek 93. Ekran dla zakładki „Wizualizacja” – CPD, Infrastruktura informatyczna ......................................... 155 
Rysunek 94. Ekran dla zakładki „Wizualizacja” – Licencje – Informacje ogólne.................................................. 155 



Spis Tabel 

Tabela 1. Zakres informacyjny rejestracji i aktywacji nowego konta .................................................................... 12 
Tabela 2. Zakres wprowadzanych danych w zakładce „Kontakt” ......................................................................... 16 
Tabela 3. Zakres wprowadzanych danych do formularza „Informacje ogólne” ................................................... 23 
Tabela 4. Zakres formularza „Otwartość danych” ................................................................................................ 30 
Tabela 5. Zakres informacyjny formularza Wykonawcy/Podwykonawcy/Właściciel ........................................... 37 
Tabela 6. Zakres informacyjny formularza „Wykorzystane technologie” ............................................................. 40 
Tabela 7. Zakres informacyjny formularza „Wykorzystane zasoby fizyczne” ....................................................... 44 
Tabela 8. Zakres informacyjny formularza „Interoperacyjność” ........................................................................... 45 
Tabela 9. Zakres informacyjny formularza Usługi zaufania i elektronicznej identyfikacji ..................................... 48 
Tabela 10. Zakres informacyjny formularza dodania nowego rejestru ................................................................. 55 
Tabela 11. Zakres informacyjny formularza dodania nowej usługi ....................................................................... 58 
Tabela 12. Zakres informacyjny formularza dodania nowej aplikacji mobilnej .................................................... 68 
Tabela 13. Zakres informacyjny formularza dodania nowego systemu ERP ......................................................... 75 
Tabela 14. Zakres informacyjny formularza Informacje ogólne CPD .................................................................... 81 
Tabela 15. Zakres informacyjny formularza Parametry fizyczne .......................................................................... 86 
Tabela 16. Zakres informacyjny formularza „Infrastruktura informatyczna” ....................................................... 90 
Tabela 17. Zakres informacyjny formularza „Koszty CPD” .................................................................................... 95 
Tabela 18. Zakres informacyjny formularza „Plany/możliwości budowy/rozbudowy CPD” ................................. 98 
Tabela 19. Zakres informacyjny formularza Bezpieczeństwo ............................................................................. 105 
Tabela 20. Zakres informacyjny formularza Zasoby ludzkie................................................................................ 110 
Tabela 21. Zakres zbioru danych dotyczących EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją) ........................ 116 
Tabela 22. Zakres wprowadzanych danych do formularza Informacje ogólne ................................................... 127 
Tabela 23. Zakres informacyjny formularza Oprogramowanie ........................................................................... 131 
Tabela 24. Zakres informacyjny formularza „Tworzenie instytucji podrzędnej” ................................................ 150 
 


