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Wstęp 
 

Niniejszy opis został opracowany na potrzeby  projektu realizowanego przez Konsorcjum 
informatyczne Gmin Powiatu Krapkowickiego (UMiG Krapkowice) i Głubczyckiego (UMiG Baborów) 
dofinansowanego z  Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007 – 
2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 
Oś II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2 Moduły informacyjne, platformy e –usług i bazy danych. 
Projekt dotyczy Informatyzacji oraz budowy społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy Gmin 
Krapkowice i Baborów biorących udział w konsorcjum. 

 

Nomenklatura 
Wykorzystywany termin Objaśnienie 
Projekt „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą 

rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów” 
Lider Konsorcjum Miasto i Gmina Baborów 

Partner Konsorcjum Miasto i Gmina Krapkowice 
Lokalizacja Budynek, w którym zlokalizowane są komórki organizacyjne Lidera oraz 

Partnerów korzystających z platformy elektronicznej. 
EZD System teleinformatyczny do elektronicznego zarządzania dokumentacją 

umoŜliwiający wykonywanie w nim czynności kancelaryjnych, 
dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenie i tworzenie 
dokumentów elektronicznych 

ePUAP Elektroniczna platforma usług administracji publicznej — system 
teleinformatyczny, w którym instytucje publiczne udostępniają usługi przez 
pojedynczy punkt dostępowy w sieci Internet 

e-Urząd Elektroniczny urząd udostępniający elektroniczne usługi publiczne. 
e-BOK Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta 
ESP Elektroniczna Skrzynka Podawcza zgodna z Ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. 

o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. 

Oprogramowanie biurowe Pakiet oprogramowania, obejmujący edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny i 
edytor prezentacji 

Zintegrowany system 
dziedzinowy 

Oprogramowanie dziedzinowe zintegrowane z EZD. 

Podpis elektroniczny Bezpieczny podpis elektroniczny w rozumieniu Ustawy o podpisie 
elektronicznym 

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat spełniający warunki określone w Ustawie (o podpisie 
elektronicznym), wydany przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi 
certyfikacyjne, spełniający wymogi określone w Ustawie o podpisie 
elektronicznym 

eFormularz Pismo w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów Ustawy 
z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw 

UPO Urzędowe Poświadczenie Odbioru 
UPD Urzędowe Poświadczenie Doręczenia 
Osoby 
UŜytkownik Pracownik Urzędu, Jednostki organizacyjnej Urzędu 
Lider Pracownik Urzędu –wspiera UŜytkowników pod kątem obsługi platformy 

elektronicznej. 
Administrator lokalny Osoba odpowiedzialna za administrację systemami informatycznymi Urzędu 
Interesant Osoba fizyczna lub prawna 
Usługi serwisowe 

Usterka Zdarzenie, w którym uszkodzeniu uległ lub błędnie działa  jeden (lub więcej) 
komponent platformy dostarczony w ramach Zamówienia 

Podstawowe Usługi Usługi, parametry i funkcje realizowane przez dostarczoną w ramach 
Zamówienia platformę elektroniczną 
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Awaria Zdarzenie, w którym uszkodzeniu uległ lub błędnie działa jeden z elementów 
platformy elektronicznej. 

Awaria Niekrytyczna Awaria, która negatywnie wpływa na wydajność i funkcjonalność platformy 
elektronicznej 

Awaria Krytyczna Awaria, która uniemoŜliwia Zamawiającemu wykorzystanie platformy 
elektronicznej. 

Zgłoszenie Awarii Lub 
Usterki 

Ciąg działań ze strony Zamawiającego mający na celu powiadomienie 
Serwisu o zaistniałej Awarii lub Usterce, wykonany zgodnie z procedurą. 

Dostępność Serwisu Dni i godziny, w jakich Serwis przyjmuje Zgłoszenia Awarii i Usterek 
nadsyłanych przez upowaŜnionych uŜytkowników Zamawiającego  

Reakcja Serwisu Nawiązanie kontaktu przez pracownika Serwisu (Wykonawcy) ze 
zgłaszającym Awarię i/lub Usterkę uŜytkownikiem Zamawiającego w celu 
przeprowadzenia wstępnej diagnostyki i w miarę moŜliwości przekazania 
zaleceń.  

Przywrócenie 
Funkcjonalności 

Doprowadzenie platformy elektronicznej do takiego stanu, aby moŜliwa była 
realizacja w ramach Systemu Podstawowych Usług utraconych w wyniku 
danego typu Awarii. 

Usunięcie Usterki Przywrócenie sprzętu lub oprogramowania, w którym wystąpiła Usterka do 
stanu, w jakim znajdowało się ono przed wystąpieniem Usterki i usunięcie 
ujawnionych błędów Systemu. W razie braku moŜliwości Naprawy 
uszkodzonych urządzeń, dopuszcza się podstawienie przez Serwis, 
Urządzenia Zastępczego do czasu ostatecznej naprawy uszkodzonego 
urządzenia. 

Naprawa Przywrócenie Funkcjonalności lub Usunięcie Usterki. 
Czas Reakcji Serwisu Maksymalny czas, jaki moŜe upłynąć pomiędzy pierwszym Zgłoszeniem 

Awarii lub Usterki a Reakcją Serwisu. 
Czas Przywrócenia 
Funkcjonalności 

Czas, jaki moŜe upłynąć pomiędzy pierwszym Zgłoszeniem Awarii 
a Przywróceniem Funkcjonalności. Czas Przywrócenia Funkcjonalności 
liczony jest w Okresie Dostępności Serwisu. 

Czas Usunięcia Usterki Czas, jaki moŜe upłynąć pomiędzy pierwszym Zgłoszeniem Usterki a jej 
usunięciem. Czas Usunięcia Usterki liczony jest w okresie Dostępności 
Serwisu. 

Urządzenie Zastępcze Urządzenia lub podzespoły, które Serwis udostępnia w ramach procedury 
Zamawiającemu, jeŜeli nie jest moŜliwe w ustalonym czasie Przywrócenie 
Funkcjonalności lub Usunięcie Usterki w drodze Naprawy uszkodzonych 
urządzeń lub podzespołów. Urządzenie Zastępcze powinien mieć parametry 
takie same lub lepsze jak urządzenie, które uległo Awarii. 

Dni Robocze Dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 
pracy. 

Godziny Robocze Godziny od 8.00 do 16.00 w Dni Robocze. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
Szczegółowy opis przedmiotu złoŜony jest z dwóch części obejmujących platformę programową oraz 
platformę sprzętową dla jednostek biorących udział w projekcie. Zakres wdroŜenia dla obu platform jest 
róŜny dla poszczególnych jednostek biorących udział w projekcie. Wszelkie szczegóły związane z 
zakresem wdroŜenia w poszczególnych jednostkach przedstawiają tabele nr 1-4 

 

Platforma programowa 
 

Platforma programowa obejmuje systemy zarządzania gminą w skład których wchodzą : 
a. System EZD,  
b. Archiwum Elektroniczne 
c. Zintegrowany system dziedzinowy  

 
oraz pozostałe systemy będące elementami systemu e-Urząd: 

a. e-BOK 
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b. ESP 
c. e-Podpis 
d. e-Przedsiębiorca 
e. e-Oświata 
f. e-Biblioteka 
g. e-Turystyka 
h. Rozbudowany serwis WWW wraz z BIP. 
i. e-Kontakt 
j. System Wymiany Planów i Sprawozdań  

 
1.1. Ogólne wymagania techniczne dla platformy prog ramowej 

Oprogramowanie wchodzące w skład platformy programowej : 
 
a. Powinno być w pełni transakcyjne, 
b. Powinno pozwalać na jednoczesny dostęp do danych wielu uŜytkownikom oraz zapewnia ochronę 

tych danych przed utratą spójności lub zniszczeniem, 
c. Jest skalowalne, przy czym skalowanie systemu moŜe odbywać się przez: 

 a) dołączenie dodatkowych stanowisk – zwiększanie liczby uŜytkowników, 

 b) rozbudowę warstwy aplikacyjnej (zwiększenie zasobów komputerów obsługujących warstwę 
poprzez rozbudowę pamięci, zwiększenie liczby procesorów oraz zwiększanie liczby maszyn), 

 c) rozbudowę warstwy bazodanowej (zwiększenie zasobów komputerów obsługujących warstwę 
poprzez rozbudowę pamięci, zwiększenie liczby procesorów, zwiększenie pojemności pamięci 
masowych), 

d. Musi umoŜliwiać szybką i sprawną aktualizację z zachowaniem środków bezpieczeństwa przed 
utratą danych, 

e. Musi posiadać mechanizm zapewniający, Ŝe podczas aktualizacji nie zostaną utracone Ŝadne 
zgromadzone dane oraz nie dojdzie do ich uszkodzenia bądź przekłamania nawet w wówczas, gdy 
aktualizacja przebiegnie błędnie lub wystąpi awaria, 

f. Musi posiadać konstrukcję modułową, z moŜliwością niezaleŜnego, stopniowego uruchamiania 
poszczególnych funkcjonalności. Jednocześnie system musi być integralną całością i być 
obsługiwany za pomocą jednego interfejsu, 

g. Powinna istnieć moŜliwość pracy UŜytkowników końcowych, Liderów, Administratorów lokalnych 
oraz Interesantów dysponujących systemami operacyjnymi co najmniej  MS Windows w wersji XP, 
Vista, 7 oraz Linux, Mac OS, 

h. Powinno być kompatybilne (musi zapewniać stabilną pracę) z dostarczonym w ramach niniejszego 
zamówienia sprzętem, 
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Tabela 1 Ilo ść licencji na oprogramowanie z podziałem na lokaliza cje 

Nazwa jednostki System 
EZD  

Archiwum 
elektroniczne 

Zintegrowany 
system 
dziedzinowy 

e-BOK 
+ ESP 

e-
Podpis 

e-
Biblioteka 

e-
Przedsiębiorca 

e-
Oświata 

e-
Turystyka 

Rozb. 
Serwisu 
WWW 

e-
kontakt 

Kadry 
Płace 

Gmina Baborów 1 1 1 1 1  1  1 1 1  

Zespół Szkolno -
Przedszkolny 

1 1  1    1     

Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

1 1 1  1         

Gminna Biblioteka 
Publiczna 

     1       

Gminny Ośrodek 
Kultury 

            

Gmina Krapkowice 1 1 1 1   1     1 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

1 1 1 1         

Krapkowicki Dom 
Kultury 

            

Miejska i Gminna 
Biblioteka Publiczna 

     1       

Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

            

Warsztat Terapii 
Zajęciowej 

            

Zespół Szkół 
Sportowych Nr 1 

            

Publiczne Gimnazjum 
Nr 2 

            

Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 1 
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Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 4 

            

StraŜ Miejska             

Publiczna Szkoła 
Podstawowa  w Kórnicy 

            

Publiczna Szkoła 
Podstawowa w śywocicach 

            

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
Nr 3 w Rogowie Opolskim 

            

Przedszkole Publiczne Nr 1 w 
Krapkowicach 

            

Przedszkole Publiczne Nr 2 w 
Krapkowicach 

            

Przedszkole Publiczne Nr 4 w 
Krapkowicach 

            

Przedszkole Publiczne Nr 6 w 
Krapkowicach 

            

Przedszkole Publiczne Nr 8 w 
Krapkowicach 

            

Przedszkole Publiczne w 
śywocicach 

            

Miejska i Gminna Biblioteka 
Publiczna filia na 
Sienkiewicza  
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1.2. Opis wymaga ń dla systemu EZD 

 
I. Wymagania ogólne 
1. System powinien być zbudowany w architekturze trójwarstwowej. 
2. System moŜe być uruchamiany na stanowisku uŜytkownika bez konieczności instalacji. 
3. System powinien być oparty o relacyjną jednolitą bazę danych SQL przynajmniej z jednym 

komercyjnym silnikiem bazy danych oraz z jednym niewymagającym zakupu 
dodatkowych licencji. 

4. System powinien posiadać mechanizm weryfikacji sum kontrolnych, zapewniający wykrycie 
nie autoryzowanej podmiany plików. 

5. System powinien być wyposaŜony w  wbudowany mechanizm zdalnej pomocy technicznej 
pozwalający na wsparcie uŜytkownika końcowego pod kątem obsługi systemu. 
Mechanizm powinien pozwalać na bezpieczne połączenie z konkretnym stanowiskiem 
roboczym oraz na aktywowanie i dezaktywowania połączenia z Działem Pomocy 
Technicznej przez UŜytkownika końcowego, Lidera bądź Administratora lokalnego. 

6. Komunikacja pomiędzy rozproszonymi elementami systemu powinna odbywać się za pomocą 
bezpiecznego połączenia SSL, szyfrowanego certyfikatem SSL systemu. 

7. System powinien posiadać wbudowaną pomoc techniczną. 
8. System powinien posiadać polskojęzyczny interfejs uŜytkownika i administratora. 
9. System musi integrować się z modułem e-Kontakt. 
10. System musi integrować się z Zintegrowanym Systemem Dziedzinowym. 
II. Wymagania funkcjonalne  

1. Obsługa przesyłek wpływających na nośniku papierowym. 
1.1 System pozwala na pełne odwzorowanie cyfrowe zgodne z minimalnymi wymaganiami 

technicznymi dla odwzorowań cyfrowych(załącznik nr 2 do instrukcji kancelaryjnej). 
1.2 System pozwala na rejestrację przesyłek z zachowaniem struktury meta danych (zestaw 

minimalny) 
a. Nazwa podmiotu niebędącego osobą fizyczną 
b. Nazwisko i Imiona osoby fizycznej 
c. Adres podmiotu 
d. Kod pocztowy 
e. Miejscowość 
f. Ulica 
g. Budynek 
h. Lokal 
i. Kraj 
j. Email 
k. Data widniejąca na piśmie 
l. Data nadania przesyłki 
m. Data wpływu przesyłki 
n. Data i czas rejestracji dokumentu w systemie EZD 
o. Oznaczenie rodzaju dokumentu (pismo, faktura, wniosek, skarga itd.) 
p. Nadany automatycznie unikatowy numer dokumentu 
q. Tytuł  
r. Dostęp 
s. Liczba załączników 
t. Format (nazwa formatu danych) 
u. Uwagi 
v. Typ 
w. Sposób dostarczenia (list zwykły, goniec, poczta elektroniczna itd.) 
x. Znak nadany przesyłce przez podmiot odpowiedzialny za jej treść 

1.3 System pozwala na wykorzystanie słownika ulic i miejscowości TERYT. 
1.4 System pozwala na dodawanie do rejestrowanej przesyłki wielu Interesantów. 
1.5 System pozwala na wybór z listy Interesanta bezpośrednio z poziomu rejestrowanej przesyłki 

(bez konieczności przechodzenia do słownika Interesantów).  Interesanci mają być 
wyszukiwani po nazwisku, nazwie firmy lub adresie 
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1.6 System powinien pozwalać na zakładanie konta dostępowego do platformy e-BOK wraz z 
wydrukiem potwierdzenia załoŜenia konta. 

1.7 System powinien pozwalać na prowadzenie historii Interesantów. 
1.8 System powinien pozwalać na wyświetlenie dokumentów powiązanych z danym 

Interesantem. 
1.9 System powinien pozwalać na scalanie zdublowanych wpisów w bazie Interesantów. 
1.10 System powinien obsługiwać skanery sieciowe jak i podłączane bezpośrednio pod 

stanowisko robocze (obsługa TWAIN ( ang. Technology Without An Interesting Name) lub WIA 
(ang. Windows Image Acquisition)). 

1.11 System posiada wbudowany mechanizm OCR (ang. Optical Character Recognition) 
1.12 System powinien pozwalać na wyszukiwanie pełno tekstowe. 
1.13 System powinien pozwalać na dodawanie wielu załączników jednocześnie. 
1.14 System powinien pozwalać na tworzenie powiązań między rejestrowanymi 

przesyłkami(np. faks  -> dokument oryginalny). 
1.15 System powinien generować potwierdzenia złoŜenia dokumentu. Potwierdzenie 

powinno składać się z : 
a. Kodu kreskowego 2D z obsługą przynajmniej 1000 znaków (kod kreskowy powinien zawierać 

następujące minimalne informacje o Interesancie: imię nazwisko lub nazwa firmy adres, ilość 
załączników, data i godzina wpływu) 

b. Imienia i Nazwiska Interesanta 
c. Adres Interesanta 
d. Data i godzina wpływu 
e. Ilość załączników 
f. Nr pisma 
1.16 System powinien pozwalać na przekazywanie zarejestrowanych przesyłek na inne 

stanowiska systemu EZD. 
1.17 MoŜliwość przekazywania zarejestrowanych dokumentów między poszczególnymi 

Kancelariami EZD lidera/partnerów projektu. 
1.18 System pozwala na przekazywanie zarejestrowanych danych (Umów i Faktur) do 

modułu Finansowo-Księgowego wdraŜanego w ramach projektu. 
2. System powinien pozwalać na obsługę przesyłek wpływających w postaci poczty elektronicznej. 

1.1. System powinien posiadać wbudowanego klienta poczty elektronicznej. 
1.2. System pozwala na wstępną selekcję poczty elektronicznej mającej na celu oddzielenie 

spamu, wiadomości zawierających złośliwe oprogramowanie i wiadomości stanowiących 
korespondencję prywatną.  

1.3. System pozwala na definiowanie własnych folderów roboczych poczty elektronicznej 
1.4. System pozwala na zdefiniowanie reguł postępowania z pocztą elektroniczną np. 

przenoszenie jej do wcześniej zdefiniowanych folderów roboczych. 
1.5. System pozwala na rejestrowanie poczty elektronicznej bezpośrednio z poziomu klienta 

poczty. 
1.6. System pozwala na przekazywanie poczty elektronicznej adresowanej na indywidualne 

skrzynki uŜytkowników. 
1.7. System powinien pozwalać na przekazywanie zarejestrowanych przesyłek na inne 

stanowiska systemu EZD. 
II.8 System pozwala na rejestrację przesyłek z zachowaniem struktury meta danych (zestaw 

minimalny) 
a. Nazwa podmiotu niebędącego osobą fizyczną 
b. Nazwisko i Imiona osoby fizycznej 
c. Adres podmiotu 
d. Kod pocztowy 
e. Miejscowość 
f. Ulica 
g. Budynek 
h. Lokal 
i. Kraj 
j. Email 
k. Data widniejąca na piśmie 
l. Data nadania przesyłki 
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m. Data wpływu przesyłki 
n. Data i czas rejestracji dokumentu w systemie EZD 
o. Oznaczenie rodzaju dokumentu (pismo, faktura, wniosek, skarga itd.) 
p. Nadany automatycznie unikatowy numer dokumentu 
q. Tytuł  
r. Dostęp 
s. Liczba załączników 
t. Format (nazwa formatu danych) 
u. Uwagi 
v. Typ 
w. Sposób dostarczenia (list zwykły, goniec, poczta elektroniczna itd.) 
x. Znak nadany przesyłce przez podmiot odpowiedzialny za jej treść 

2. System powinien pozwalać na obsługę przesyłek wpływających w formie elektronicznej z ESP lub 
ePUAP. 
2.1. System powinien pozwalać na obsługę przesyłek w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem elektronicznym wpływającej z poziomu ESP lub ePUAP. System powinien 
rejestrować naturalny dokument elektroniczny oraz urzędowe poświadczenie odbioru. 

2.1. System powinien pozwalać na weryfikację podpisu elektronicznego pod złoŜonym 
dokumentem elektronicznym. 

2.2. System powinien pozwalać na przekazywanie zarejestrowanej przesyłki na inne stanowiska 
systemu EZD. 

3.4 System pozwala na rejestrację przesyłek z zachowaniem struktury meta danych (zestaw 
minimalny) 
a. Nazwa podmiotu niebędącego osobą fizyczną 
b. Nazwisko i Imiona osoby fizycznej 
c. Adres podmiotu 
d. Kod pocztowy 
e. Miejscowość 
f. Ulica 
g. Budynek 
h. Lokal 
i. Kraj 
j. Email 
k. Data widniejąca na piśmie 
l. Data nadania przesyłki 
m. Data wpływu przesyłki 
n. Data i czas rejestracji dokumentu w systemie EZD 
o. Oznaczenie rodzaju dokumentu (pismo, faktura, wniosek, skarga itd.) 
p. Nadany automatycznie unikatowy numer dokumentu 
q. Tytuł  
r. Dostęp 
s. Liczba załączników 
t. Format (nazwa formatu danych) 
u. Uwagi 
v. Typ 
w. Sposób dostarczenia (list zwykły, goniec, poczta elektroniczna itd.) 
x. Znak nadany przesyłce przez podmiot odpowiedzialny za jej treść 

3. System powinien pozwalać na obsługę przesyłek wpływających w formie faksu. 
1.1. System pozwala na obsługę faksów przychodzących (serwer faksu) 
1.2. System pozwala na rejestrację przesyłek z zachowaniem struktury meta danych (zestaw 

minimalny) 
a. Nazwa podmiotu niebędącego osobą fizyczną 
b. Nazwisko i Imiona osoby fizycznej 

c. Adres podmiotu 

d. Kod pocztowy 
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e. Miejscowość 

f. Ulica 

g. Budynek 

h. Lokal 

i. Kraj 

j. Email 

k. Data widniejąca na piśmie 

l. Data nadania przesyłki 

m. Data wpływu przesyłki 

n. Data i czas rejestracji dokumentu w systemie EZD 

o. Oznaczenie rodzaju dokumentu (pismo, faktura, wniosek, skarga itd.) 

p. Nadany automatycznie unikatowy numer dokumentu 

q. Tytuł  

r. Dostęp 

s. Liczba załączników 

t. Format (nazwa formatu danych) 

u. Uwagi 

v. Typ 

w. Sposób dostarczenia (list zwykły, goniec, poczta elektroniczna itd.) 

x. Znak nadany przesyłce przez podmiot odpowiedzialny za jej treść 

4. System powinien pozwalać na obsługę przesyłek wpływających w formie elektronicznej z 
informatycznych nośników danych. 
4.1. System powinien pozwalać na rejestrację przesyłek wpływających w formie elektronicznej z 

informatycznych nośników danych zawierających dokument elektroniczny oraz UPO 
4.2. System powinien pozwalać na rejestrację przesyłek wpływających w formie elektronicznej z 

informatycznych nośników danych zawierających załączniki do pisma przekazanego na 
nośniku papierowym. 

4.3. System pozwala na wyszukanie i sporządzenie listy przesyłek na informatycznych nośnikach 
danych, których nie włączono do systemu EZD, zawierającej w szczególności wskazanie 
nośników, na których się one aktualnie znajdują 

4.4. System pozwala na rejestrację przesyłek z zachowaniem struktury meta danych (zestaw 
minimalny) 

a. Nazwa podmiotu niebędącego osobą fizyczną 
b. Nazwisko i Imiona osoby fizycznej 
c. Adres podmiotu 
d. Kod pocztowy 
e. Miejscowość 
f. Ulica 
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g. Budynek 
h. Lokal 
i. Kraj 
j. Email 
k. Data widniejąca na piśmie 
l. Data nadania przesyłki 
m. Data wpływu przesyłki 
n. Data i czas rejestracji dokumentu w systemie EZD 
o. Oznaczenie rodzaju dokumentu (pismo, faktura, wniosek, skarga itd.) 
p. Nadany automatycznie unikatowy numer dokumentu 
q. Tytuł  
r. Dostęp 
s. Liczba załączników 
t. Format (nazwa formatu danych) 
u. Uwagi 
v. Typ 
w. Sposób dostarczenia (list zwykły, goniec, poczta elektroniczna itd.) 
x. Znak nadany przesyłce przez podmiot odpowiedzialny za jej treść 

5. Rejestr przesyłek wpływających 
5.1. System pozwala na wygenerowanie rejestru przesyłek wpływających zawierającego co 

najmniej : 
a. Lp. 
b. Nr dziennika 
c. Datę wpływu przesyłki 
d. Godzinę wpływu 
e. Oznaczenie rodzaju dokumentu  
f. Znak nadany przesyłce  
g. Dane nadawcy 
h. Osobę wprowadzającą 
i. Tytuł 
j. Liczbę załączników 
k. Komórkę merytoryczną 
l. Komórkę współprowadzącą 
m. Znak sprawy 
n. Termin realizacji 
o. Status sprawy 
p. Uwagi 
q. Historię 
r. Komórkę merytoryczną 
s. Komórkę organizacyjną 

5.2. System pozwala na sortowanie  listy przesyłek (rejestru przesyłek wpływających) według 
informacji określonych w pkt. 6.1 

5.3. System pozwala na grupowanie zagnieŜdŜone  listy przesyłek (rejestru przesyłek 
wpływających) według informacji określonych w pkt. 6.1 

5.4. System pozwala na wyświetlanie/ukrywanie kolumn z rejestru przesyłek wpływających 
określonego w pkt. 6.1 

5.5. System pozwala na zmianę kolejności wyświetlanych kolumn rejestru przesyłek wpływających 
określonego w pkt. 6.1 

5.6. System pozwala na szybkie filtrowanie według kolumn w rejestrze przesyłek wpływających 
określonego w pkt. 6.1. 

5.7. System pozwala na zapisanie całości lub części rejestru przesyłek wpływających w formacie 
danych umoŜliwiającym późniejsze wyodrębnienie informacji określonych w pkt. 6.1. 

6. Przysyłanie i dekretacja przesyłek wpływających 
6.1. System pozwala na przesyłanie przesyłek wpływających hurtowo bądź pojedynczo. 
6.2. System pozwala na przesyłanie przesyłki wpływającej do wielu komórek organizacyjnych z 

moŜliwością wskazania kierownika komórki. 
6.3. System pozwala na wybór pracownika bezpośrednio z listy wyboru (wybór po nazwisku) bądź 

ze struktury organizacyjnej jednostki. 
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6.4. System pozwala na dodanie adnotacji do przekazywanej przesyłki. 
6.5. System pozwala na dekretację przesyłki wpływającej do wielu komórek organizacyjnych z 

moŜliwością wskazania kierownika komórki. 
6.6. Przesyłki zadekretowane do załatwienia przez komórkę organizacyjną mogą być przyjęte do 

załatwienia bezpośrednio przez kierownika komórki lub ponownie dekretowane w celu 
wskazania prowadzącego sprawę. Ponowna dekretacja nie moŜe zmieniać dyspozycji 
zwierzchnika dotyczących sposobu załatwienia sprawy lub wydłuŜać wskazanego w 
pierwszej dekretacji terminu załatwienia sprawy. 

6.7. System powinien w przypadku błędnej dekretacji, pozwolić na jej zmianę tylko przez 
dekretującego. 

6.8. System pozwala na dodanie adnotacji do dekretowanej przesyłki. 
6.9. System pozwala na dodanie adnotacji do dekretowanej przesyłki z formularza wyboru. 

Formularz powinien zawierać co najmniej pola : 
a. Termin wykonania (natychmiast, pilne, dziś do godziny, do dnia do godziny) 
b. Polecenie (proszę o rozmowę, zreferowanie załączonego materiału, stanu sprawy, uwagi i 

wnioski, wykonanie prośby) 
c. Przesyłam w załączeniu materiały, które naleŜy (po zapoznaniu przekazać do –wybór 

komórki, osoby bezpośrednio z struktury organizacyjnej, powielić i przekazać do - wybór 
komórki, osoby bezpośrednio z struktury organizacyjnej, zachować w aktach wydziału). 

6.10. System pozwala na dodanie notki do dekretowanej przesyłki. Notka powinna 
posiadać opcje powiadamiania uŜytkownika EZD np. w formie komunikatu. 

6.11. System posiada mechanizm dekretacji w trybie automatycznym poprzez zdefiniowaną 
ścieŜkę przepływu. Przy czym dekretacja automatyczna moŜe zostać  wyłączona i 
zrealizowana w trybie ręcznym. 

7. Prowadzenie spraw 
7.1. System pozwala na prowadzenie  spraw na podstawie: 
a. Przesyłek zarejestrowanych w rejestrach 
b. Notatek słuŜbowych z rozmów przeprowadzonych z Interesantami  lub z czynności poza 

siedzibą podmiotu, jeŜeli nie jest dla nich przewidziana forma protokołu 
c. Wiadomości poczty elektronicznej 
d. Projektów pism odrzuconych w toku akceptacji przez kierowników komórek organizacyjnych 

lub kierownika podmiotu oraz uwagi i adnotacje tych kierowników odnoszące się do projektów 
pism, o których mowa, jeŜeli mają znaczenie w załatwianej sprawie. 

7.2. System pozwala na prowadzenie spraw z zachowaniem struktury meta danych (zestaw 
minimalny) 

a. Oznaczenie podmiotu odpowiedzialnego za jego treść 
b. Imię i nazwisko pracownika zakładającego sprawę 
c. Imię i nazwisko pracownika prowadzącego sprawę 
d. Data i czas załoŜenia sprawy 
e. Data i czas ostatniego elementu akt sprawy 
f. Znak sprawy (definiowany automatycznie po wybraniu właściwej pozycji teczki) 
g. Tytuł 
h. Dostęp 
i. Format 
j. Typ 
7.3. MoŜliwość publikowania na platformie e-BOK stanu załatwienia sprawy dla wielu Interesantów 

jednocześnie, będących stroną postępowania w danej sprawie. 
7.4. System powinien pozwalać na zdefiniowanie statusu sprawy. Co najmniej następujących 

wartości (otwarta, wstrzymana, załatwiona, zamknięta). 
7.5. System powinien pozwalać na wykorzystanie ze słownikowanych terminów załatwienia 

sprawy. System powinien pozwalać na uzupełnianie słownika o nowe wartości. 
7.6. System powinien pozwalać na automatyczne przypisywanie terminu załatwienia sprawy 

zgodnie z zdefiniowaną procedura załatwienia sprawy.  
7.7. System powinien posiadać mechanizm automatycznego zamykania sprawy na podstawie 

skutecznego doręczenia przesyłki. 
7.8. System pozwala na zdefiniowanie nr sprawy zgodnie ze strukturą : 
a. Oznaczenie komórki organizacyjnej 
b. Symbol klasyfikacyjny z wykazu akt (pobierany z wbudowanego słownika) 
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c. Kolejny numer sprawy, wynikający ze spisu spraw 
d. Kolejny numer sprawy, pod którym dokonano wydzielenia grupy spraw 
e. Cztery cyfry roku kalendarzowego, w którym sprawa się rozpoczęła 
f. Symbol prowadzącego sprawę 
 
7.9. System powinien pozwalać na wykorzystanie co najmniej następujących separatorów (- .).  
7.10. System powinien pozwalać na zdefiniowanie numeru w formacie AB-C-

V.123.78.2011.JK2, gdzie „AB-C-V” jest oznaczeniem komórki organizacyjnej, 123 jest 
numer z JRWA, 78 to kolejny numer sprawy, 2011 to rok w którym sprawa się rozpoczęła, 
JK2 to symbol uŜytkownika prowadzącego sprawę.oraz  w formacie  ABC.123.77.2011, 
gdzie: 

 ABC to oznaczenie komórki organizacyjnej; 123 to symbol klasyfikacyjny z wykazu akt; 
77 to liczba określająca siedemdziesiątą siódmą sprawę rozpoczętą w 2011 r. w komórce 
organizacyjnej oznaczonej ABC, w ramach symbolu klasyfikacyjnego 123, 2011 to oznaczenie roku, w 
którym sprawa się rozpoczęła. Poszczególne elementy znaku sprawy, o którym mowa wyŜej system 
pozwala na oddzielanie kropką w następujący sposób: ABC.123.78.2.2011, gdzie: 
1) ABC to oznaczenie komórki organizacyjnej; 
2) 123 to symbol klasyfikacyjny z wykazu akt; 
3) 78 to liczba określająca siedemdziesiątą ósmą sprawę będącą podstawą wydzielenia grupy spraw 
w 2011 r. w komórce organizacyjnej oznaczonej ABC, w ramach symbolu klasyfikacyjnego 123; 
4) 2 to liczba określająca drugą sprawę w ramach grupy spraw oznaczonej liczbą siedemdziesiąt 
osiem; 
5) 2011 to oznaczenie roku, w którym sprawa się rozpoczęła. 

7.11. System powinien posiadać opcję generowania spisu spraw. Spis spraw zawiera : 
a. Oznaczenie roku, w którym zostały załoŜone sprawy znajdujące się w spisie 
b. Oznaczenie komórki organizacyjnej 
c. Symbol klasyfikacyjny z wykazu akt 
d. Hasło klasyfikacyjne z wykazu akt  
e. Liczbę porządkową 
f. Tytuł stanowiący zwięzłe odniesienie się do treści sprawy 
g. Nazwę podmiotu, od którego sprawa wpłynęła, jeŜeli nie jest to sprawa własna 
h.  Znak pisma wszczynającego sprawę, jeŜeli nie jest to sprawa własna 
i. Datę pisma wszczynającego sprawę, jeŜeli nie jest to sprawa własna 
j. Datę wszczęcia sprawy 
k. Datę ostatecznego załatwienia sprawy 
l. Uwagi zawierające oznaczenie prowadzącego sprawę oraz ewentualnie informacje dotyczące 

sposobu załatwienia sprawy. 
7.12. System pozwala na wygenerowanie spisu zdawczo-odbiorczego zawierającego co 

najmniej następujące dane: 
a. Nazwę podmiotu i komórki organizacyjnej przekazującej dokumentację 
b. Informację, czy jest to dokumentacja ze składu chronologicznego, dla której dokonano 

pełnego odwzorowania cyfrowego, lub teŜ czy jest to dokumentacja, dla której takiego 
odwzorowania nie wykonano lub wykonano je częściowo 

c. Imię, nazwisko i podpis pracownika, który przygotował spis 
d. Imię, nazwisko i podpis kierownika komórki organizacyjnej odpowiadającej za skład 

chronologiczny 
e. Imię, nazwisko i podpis archiwisty przyjmującego dokumentację 
f. Datę przekazania spisu 
g. Liczbę porządkową 
h. Informację o  identyfikatorach przesyłek (określanych jako numer z rejestru przesyłek 

wpływających) 
i. Rok rejestracji w systemie EZD przesyłek umieszczonych w pudle lub paczce 
7.13. System powinien pozwalać na generowanie spisów zdawczo-odbiorczych dla 

nośników zawierających następujące dane : 
a. Nazwę podmiotu i komórki organizacyjnej przekazującej nośniki 
b. Imię, nazwisko i podpis pracownika, który przygotował spis 
c. Imię, nazwisko i podpis kierownika komórki organizacyjnej odpowiadającej za skład 

informatycznych nośników danych 
d. Imię, nazwisko i podpis archiwisty przyjmującego nośniki 
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e. Datę przekazania spisu 
f.  Liczbę porządkową 
g. Oznaczenie nośnika 
h. Określenie typu nośnika 
i. Odpowiednio znak sprawy lub symbol klasyfikacyjny, z którym powiązany jest nośnik 
j. Numer seryjny nośnika, jeśli występuje 
7.14. System powinien pozwalać na udostępnienie w e-BOK (dostępnym z poziomu 

Biuletynu Informacji Publicznej)  informacji o prowadzonej sprawie. 
8. Prowadzenie ewidencji dokumentów nie przyporządkowanych do spraw. 

8.1. System powinien pozwalać na ewidencję dokumentów nie przyporządkowanych do spraw. W 
szczególności: 

a. Zaproszeń, Ŝyczeń, podziękowań, kondolencji, jeŜeli nie stanowią części akt sprawy 
b. Niezamawiane przez podmiot oferty, które nie zostały wykorzystane; 
c. Publikacje (dzienniki urzędowe, czasopisma, katalogi, ksiąŜki, gazety, afisze, ogłoszenia) oraz 

inne druki, 
d. Dokumentacja finansowo-księgowa, w szczególności rachunki, faktury, inne dokumenty 

księgowe 
e. Listy obecności 
f. Karty urlopowe 
g. Dokumentacja magazynowa; 
h. Środki ewidencyjne archiwum zakładowego; 
i. Danych w systemach teleinformatycznych dedykowanych do realizowania określonych, 

wyspecjalizowanych zadań, w szczególności danych w systemie udostępniającym 
automatycznie dane z określonego rejestru, danych przesyłanych za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej automatycznie tworzących rejestr. 

j. Rejestrów i ewidencji, w szczególności środków trwałych, wypoŜyczeń sprzętu, materiałów 
biurowych, zbiorów bibliotecznych. 

9. Obsługa przesyłek wychodzących na nośniku papierowym. 
9.1. System pozwala na pełne odwzorowanie cyfrowe zgodne z minimalnymi wymaganiami 

technicznymi dla odwzorowań cyfrowych(załącznik nr 2 do instrukcji kancelaryjnej). 
9.2. System pozwala na rejestrację przesyłek wychodzących z zachowaniem struktury meta 

danych (zestaw minimalny): 
a. Oznaczenie podmiotu odpowiedzialnego za treść przysyłki (w tym imię i nazwisko pracownika 

dokonującego czynności w EZD, stanowisko pracownika dokonującego czynności w systemie 
(przygotowanie projektu pisma, akceptacja pisma) 

b. Oznaczenie adresata (nazwa podmiotu niebędącego osoba fizyczną, nazwisko i imiona osoby 
fizycznej, adres podmiotu, kod pocztowy, miejscowość, ulica, budynek, lokal, kraj, email) 

c. Data widniejąca na piśmie 
d. Data nadania przesyłki 
e. Oznaczenie rodzaju dokumentu (pismo, faktura, wniosek, skarga itd.) 
f. Nadany automatycznie unikatowy numer dokumentu 
g. Tytuł  
h. Dostęp 
i. Liczba załączników 
j. Format (nazwa formatu danych) 
k. Uwagi 
l. Typ 
m. Sposób wysyłki (list zwykły, goniec, poczta elektroniczna, elektroniczna skrzynka podawcza, 

itd.) 
9.3. System pozwala na wykorzystanie słownika ulic i miejscowości TERYT. 
9.4. System pozwala na dodawanie do rejestrowanej przesyłki wielu Interesantów. 
9.5. System pozwala na wybór z listy Interesanta bezpośrednio z poziomu rejestrowanej przesyłki 

(bez konieczności przechodzenia do słownika Interesantów).  Interesanci mają być 
wyszukiwani po nazwisku,nazwie firmy lub adresie 

9.6. System powinien pozwalać na zakładanie konta dostępowego do platformy E-BOK wraz z 
wydrukiem potwierdzenia załoŜenia konta. 

9.7. System powinien pozwalać na prowadzenie historii Interesantów. 
9.8. System powinien pozwalać na wyświetlenie dokumentów powiązanych z danym 
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Interesantem. 
9.9. System powinien pozwalać na scalanie zdublowanych wpisów w bazie Interesantów. 
9.10. System powinien obsługiwać skanery sieciowe jak i podłączane bezpośrednio pod 

stanowisko robocze (obsługa TWAIN ( ang. Technology Without An Interesting Name) lub 
WIA (ang. Windows Image Acquisition)). 

9.11. System powinien pozwalać na dodawanie wielu załączników jednocześnie. 
9.12. System powinien wersjonować pliki treści przy czym wersjonowanie miałoby polegać 

na wyświetlaniu informacji na temat: 
a. Daty i godziny zmiany treści 
b. UŜytkownika wprowadzającego zmianę 
9.13. System powinien generować nadruki na koperty (co najmniej trzy rozmiary kopert). 

Nadruk powinien zawierać : 
g. Kod kreskowy 2D z obsługą przynajmniej 1000 znaków (kod kreskowy powinien zawierać 

następujące minimalne informacje o Interesancie: imię nazwisko, adres) 
h. Imienia i Nazwiska Interesanta 
i. Adres Interesanta 
j. Nr sprawy 
9.14. System powinien pozwalać na dowolne definiowanie zwrotek. 
9.15. System powinien pozwalać na tworzenie przesyłek wychodzących na podstawie 

szablonów zdefiniowanych w wbudowanym edytorze tekstu. Szablony powinny 
wykorzystywać meta dane wprowadzone wcześniej do systemu (dane Interesanta, daty, 
numery itd.).  

9.16. System powinien pozwalać na przekazywanie zarejestrowanych przesyłek na inne 
stanowiska systemu EZD. 

9.17. System powinien pozawalać na akceptacje jedno- lub wielostopniową. Przy czym 
akceptacja wielostopniowa polega na wstępnym zaakceptowaniu pisma przez osobę 
nieupowaŜnioną do podpisania pisma i przesłaniu lub przekazaniu pisma do akceptacji 
kolejnej osobie aŜ do ostatecznego zaakceptowania pisma przez osobę upowaŜnioną do 
podpisania pisma. 

9.18. System powinien pozwalać na złoŜenie podpisu elektronicznego weryfikowanego w 
sposób określony w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne.  

10. System powinien pozwalać na obsługę przesyłek wychodzących w postaci poczty elektronicznej. 
10.1. System powinien posiadać wbudowanego klienta poczty elektronicznej. 
10.2. System pozwala na definiowanie własnych folderów roboczych poczty elektronicznej 
10.3. System pozwala na wysłanie przesyłki wychodzącej bezpośrednio z poziomu klienta 

poczty. 
10.4. System pozwala na przekazywanie poczty elektronicznej adresowanej na 

indywidualne skrzynki uŜytkowników. 
10.5. System powinien wersjonować pliki treści przy czym wersjonowanie miałoby polegać 

na wyświetlaniu informacji na temat: 
a. Daty i godziny zmiany treści 
b. UŜytkownika wprowadzającego zmianę 

11. System powinien pozwalać na obsługę przesyłek wychodzących w formie elektronicznej do ESP 
lub ePUAP. 
11.1. System powinien pozwalać na obsługę przesyłek w postaci elektronicznej 

opatrzonych podpisem elektronicznym weryfikowanym w sposób określony w przepisach 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne. 

11.2. System powinien pozwalać na złoŜenie wielu podpisów (weryfikowanych w sposób 
określony w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne) pod pismem przeznaczonym do wysyłki. 

11.3. System powinien pozwalać na weryfikację podpisu elektronicznego pod złoŜonym 
dokumentem elektronicznym. 

11.4. System powinien pozwalać na przekazywanie zarejestrowanej przesyłki na inne 
stanowiska systemu EZD. 

11.5. System pozwala na rejestrację przesyłek wychodzących z zachowaniem struktury 
meta danych (zestaw minimalny): 
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n. Oznaczenie podmiotu odpowiedzialnego za treść przysyłki (w tym imię i nazwisko pracownika 
dokonującego czynności w EZD, stanowisko pracownika dokonującego czynności w systemie 
(przygotowanie projektu pisma, akceptacja pisma) 

o. Oznaczenie adresata (nazwa podmiotu niebędącego osoba fizyczną,  imiona osoby fizycznej, 
adres podmiotu, kod pocztowy, miejscowość, ulica, budynek, lokal, kraj, email) 

p. Data widniejąca na piśmie 
q. Data nadania przesyłki 
r. Oznaczenie rodzaju dokumentu (pismo, faktura, wniosek, skarga itd.) 
s. Nadany automatycznie unikatowy numer dokumentu 
t. Tytuł  
u. Dostęp 
v. Liczba załączników 
w. Format (nazwa formatu danych) 
x. Uwagi 
y. Typ 

Sposób wysyłki (list zwykły, goniec, poczta elektroniczna, elektroniczna skrzynka podawcza, 
itd.) 

11.6. System powinien wersjonować pliki treści przy czym wersjonowanie miałoby polegać 
na wyświetlaniu informacji na temat: 

a. Daty i godziny zmiany treści 
b. UŜytkownika wprowadzającego zmianę 

12. System powinien pozwalać na obsługę przesyłek wychodzących w formie faksu. 
12.1. System pozwala na obsługę faksów wychodzących (serwer faksu) 
12.2. System pozwala na rejestrację przesyłek z zachowaniem struktury meta danych 

(zestaw minimalny) 
a. Nazwa podmiotu niebędącego osobą fizyczną 

b. Nazwisko i Imiona osoby fizycznej 

c. Adres podmiotu 

d. Kod pocztowy 

e. Miejscowość 

f. Ulica 

g. Budynek 

h. Lokal 

i. Kraj 

j. Email 

k. Data widniejąca na piśmie 

l. Data nadania przesyłki 

m. Data wpływu przesyłki 

n. Data i czas rejestracji dokumentu w systemie EZD 

o. Oznaczenie rodzaju dokumentu (pismo, faktura, wniosek, skarga itd.) 

p. Nadany automatycznie unikatowy numer dokumentu 
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q. Tytuł  

r. Dostęp 

s. Liczba załączników 

t. Format (nazwa formatu danych) 

u. Uwagi 

v. Typ 

w. Sposób dostarczenia (list zwykły, goniec, poczta elektroniczna itd.) 

x. Znak nadany przesyłce przez podmiot odpowiedzialny za jej treść 

12.3. System powinien wersjonować pliki treści przy czym wersjonowanie miałoby polegać 
na wyświetlaniu informacji na temat: 

a. Daty i godziny zmiany treści 
b. UŜytkownika wprowadzającego zmianę 

13. Rejestr przesyłek wychodzących 
13.1. System pozwala na wygenerowanie rejestru przesyłek wychodzących zawierającego 

co najmniej : 
a. Liczbę porządkową 
b. Datę przekazania wysyłki do adresatów lub operatorowi pocztowemu 
c. Nazwę podmiotu, do którego wysyłano przesyłkę  
d. Znak sprawy wysyłanego pisma 
e. Sposób przekazania przesyłki (na przykład list zwykły, polecony, za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru, faks, poczta elektroniczna, ESP). 
f. Numer przesyłki 
g. Status przesyłki 
h. Historię przesyłki 
i. Komórkę merytoryczną 
j. Komórkę organizacyjną 

13.2. System pozwala na sortowanie  listy przesyłek (rejestru przesyłek wychodzących) 
według informacji określonych w pkt. 14.1 

13.3. System pozwala na grupowanie zagnieŜdŜone  listy przesyłek (rejestru przesyłek 
wychodzących) według informacji określonych w pkt. 14.1 

13.4. System pozwala na wyświetlanie/ukrywanie kolumn z rejestru przesyłek 
wychodzących) według informacji określonych w pkt. 14.1 

13.5. System pozwala na zmianę kolejności wyświetlanych kolumn (rejestru przesyłek 
wychodzących) według informacji określonych w pkt. 14.1 

13.6. System pozwala na szybkie filtrowanie według kolumn w rejestrze przesyłek 
wychodzących według informacji określonych w pkt. 14.1 

13.7. System pozwala na zapisanie całości lub części rejestru przesyłek wychodzących w 
formacie danych umoŜliwiającym późniejsze wyodrębnienie informacji określonych w pkt. 
14.1 

13.8. System pozwala na wygenerowanie rejestru pocztowego dla przesyłek wychodzących 
zawierającego co najmniej: 

a. Liczbę porządkową 
b. Nazwę podmiotu, do którego wysyłano przesyłkę  
c. adres 
d. Znak sprawy wysyłanego pisma 
e. Numer przesyłki 
f. Wagę przesyłki 
g. Kwotę przesyłki 

 
13.9. System pozwala na sortowanie  listy przesyłek (rejestru pocztowego) według 
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informacji określonych w pkt. 14.8 
13.10. System pozwala na grupowanie zagnieŜdŜone  listy rejestru pocztowego według 

informacji określonych w pkt. 14.8 
13.11. System pozwala na wyświetlanie/ukrywanie kolumn z rejestru pocztowego według 

informacji określonych w pkt. 14.8 
13.12. System pozwala na zmianę kolejności wyświetlanych kolumn rejestru pocztowego 

według informacji określonych w pkt. 14.8 
13.13. System pozwala na szybkie filtrowanie według kolumn w rejestrze pocztowym według 

informacji określonych w pkt. 14.8 
13.14. System pozwala na zapisanie całości lub części rejestru pocztowego w formacie 

danych umoŜliwiającym późniejsze wyodrębnienie informacji określonych w pkt. 14.8 
14. Przysyłanie i dekretacja przesyłek wychodzących 

14.1. System pozwala na przesyłanie przesyłek wychodzących hurtowo bądź pojedynczo. 
14.2. System pozwala na przesyłanie przesyłek wychodzących do wielu komórek 

organizacyjnych z moŜliwością wskazania kierownika komórki. 
14.3. System pozwala na wybór pracownika bezpośrednio z listy wyboru (wybór po 

nazwisku) bądź ze struktury organizacyjnej jednostki. 
14.4. System pozwala na dodanie adnotacji do przekazywanej przesyłki. 
14.5. Przesyłki zadekretowane do załatwienia przez komórkę organizacyjną mogą być 

przyjęte do załatwienia bezpośrednio przez kierownika komórki lub ponownie dekretowane w 
celu wskazania prowadzącego sprawę. Ponowna dekretacja nie moŜe zmieniać dyspozycji 
zwierzchnika dotyczących sposobu załatwienia sprawy lub wydłuŜać wskazanego w 
pierwszej dekretacji terminu załatwienia sprawy. 

14.6. System powinien w przypadku błędnej dekretacji, pozwolić na jej zmianę tylko przez 
dekretującego. 

14.7. System pozwala na dodanie adnotacji do dekretowanej przesyłki. 
14.8. System pozwala na dodanie adnotacji do dekretowanej przesyłki z formularza 

wyboru. Formularz powinien zawierać co najmniej pola : 
a. Termin wykonania (natychmiast, pilne, dziś do godziny, do dnia do godziny) 
b. Polecenie (proszę o rozmowę, zreferowanie załączonego materiału, stanu sprawy, uwagi i 

wnioski, wykonanie prośby) 
c. Przesyłam w załączeniu materiały, które naleŜy (po zapoznaniu przekazać do –wybór 

komórki, osoby bezpośrednio z struktury organizacyjnej, powielić i przekazać do - wybór 
komórki, osoby bezpośrednio z struktury organizacyjnej, zachować w aktach wydziału). 

14.9. System pozwala na dodanie notki do dekretowanej przesyłki. Notka powinna 
posiadać opcje powiadamiania uŜytkownika EZD np. w formie komunikatu. 

14.10. System posiada mechanizm dekretacji w trybie automatycznym poprzez zdefiniowaną 
ścieŜkę przepływu. Przy czym dekretacja automatyczna moŜe zostać  wyłączona i 
zrealizowana w trybie ręcznym. 

15. Obsługa pism wewnętrznych 
15.1. System pozwala na rejestrację pism wychodzących z zachowaniem struktury meta 

danych (zestaw minimalny): 
a. Imię i nazwisko pracownika dokonującego czynności w systemie EZD 
b. Stanowisko pracownika o którym mowa w pkt. 16.1. a 
c. Data i czas włączenie do akt sprawy  
d. Oznaczenie rodzaju dokumentu (pismo, notatka, opinia, itd.) 
e. Nadany automatycznie unikatowy numer dokumentu 
f. Tytuł  
g. Dostęp 
h. Liczba załączników 
i. Format (nazwa formatu danych) 
j. Uwagi 
15.2. System powinien obsługiwać skanery sieciowe jak i podłączane bezpośrednio pod 

stanowisko robocze (obsługa TWAIN ( ang. Technology Without An Interesting Name) lub 
WIA (ang. Windows Image Acquisition)). 

15.3. System powinien pozwalać na dodawanie wielu załączników jednocześnie. 
15.4. System powinien pozwalać na przekazywanie zarejestrowanych pism wewnętrznych 

na inne stanowiska systemu EZD. 
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15.5. System powinien pozawalać na akceptacje jedno- lub wielostopniową. Przy czym 
akceptacja wielostopniowa polega na wstępnym zaakceptowaniu pisma przez osobę 
nieupowaŜnioną do podpisania pisma i przesłaniu lub przekazaniu pisma do akceptacji 
kolejnej osobie aŜ do ostatecznego zaakceptowania pisma przez osobę upowaŜnioną do 
podpisania pisma. 

15.6. System powinien pozwalać na złoŜenie podpisu elektronicznego weryfikowanego w 
sposób określony w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne.  

15.7. System powinien wersjonować pliki treści przy czym wersjonowanie miałoby polegać 
na wyświetlaniu informacji na temat: 

a. Daty i godziny zmiany treści 
b. UŜytkownika wprowadzającego zmianę 
15.8. System powinien pozwalać na przekazywanie pism do Biuletynu Informacji Publicznej 

(celem publikacji). Podczas przekazywania powinna być moŜliwość: 
a. Wskazania kategorii BIP np. Prawo lokalne->Uchwały 
b. Wprowadzenia informacji dla redaktora BIP 

           System powinien równieŜ wyświetlać informację o stanie artykułu np. przed      publikacją, 
opublikowany wraz z datą publikacji.  
16. Rejestr pism wewnętrznych 

16.1. System pozwala na wygenerowanie rejestru pism wewnętrznych zawierającego co 
najmniej : 

a. Imię i nazwisko pracownika dokonującego czynności w systemie EZD 
b. Stanowisko pracownika o którym mowa w pkt. 17.1. a 
c. Data i czas włączenia do akt sprawy  
d. Oznaczenie rodzaju dokumentu (pismo, notatka, opinia, itd.) 
e. Nadany automatycznie unikatowy numer dokumentu 
f. Tytuł  
g. Liczba załączników 
h. Uwagi 
16.2. System pozwala na sortowanie  listy pism wewnętrznych według informacji 

określonych w pkt. 17.1 
16.3. System pozwala na grupowanie zagnieŜdŜone  listy pism wewnętrznych według 

informacji określonych w pkt. 17.1 
16.4. System pozwala na wyświetlanie/ukrywanie kolumn listy pism wewnętrznych według 

informacji określonych w pkt. 17.1 
16.5. System pozwala na zmianę kolejności wyświetlanych kolumn listy pism wewnętrznych 

według informacji określonych w pkt. 17.1 
16.6. System pozwala na szybkie filtrowanie według kolumn listy pism wewnętrznych 

według informacji określonych w pkt. 17.1 
16.7. System pozwala na zapisanie całości lub części listy pism wewnętrznych w formacie 

danych umoŜliwiającym późniejsze wyodrębnienie informacji określonych w pkt. 17.1 
17. Zadania 

17.1. System pozwala na definiowanie i zlecanie zadań uŜytkownikom EZD. 
17.2. Formularz zadania powinien zawierać co najmniej pola : 
a. Termin wykonania (natychmiast, pilne, dziś do godziny, do dnia do godziny) 
b. Polecenie (proszę o rozmowę, zreferowanie załączonego materiału, stanu sprawy, uwagi i 

wnioski, wykonanie prośby) 
c. Przesyłam w załączeniu materiały, które naleŜy (po zapoznaniu przekazać do –wybór 

komórki, osoby bezpośrednio z struktury organizacyjnej, powielić i przekazać do - wybór 
komórki, osoby bezpośrednio z struktury organizacyjnej, zachować w aktach wydziału) 

d. Procent wykonania zadania 
e. Aktualny stan zadania 
17.3. System powinien pozwalać na dodawanie do zadań spraw i pism (wpływających, 

wewnętrznych, wychodzących). 
17.4. System pozwala na wyświetlenie rejestru zadań posiadającego następujące dane: 

a. Lp. 
b. Temat 
c. Od kogo 
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d. Postęp 
e. Osoba odpowiedzialna 

17.5. System pozwala na sortowanie  listy zadań według informacji określonych w pkt.18.4 
17.6. System pozwala na grupowanie zagnieŜdŜone  listy zadań według informacji 

określonych w pkt. 18.4 
17.7. System pozwala na wyświetlanie/ukrywanie kolumn z listy zadań według informacji 

określonych w pkt. 18.4 
17.8. System pozwala na zmianę kolejności wyświetlanych kolumn  listy zadań według 

informacji określonych w pkt. 18.4 
17.9. System pozwala na szybkie filtrowanie według kolumn listy zadań według informacji 

określonych w pkt. 18.4 
17.10. System pozwala na zapisanie całości lub części listy zadań w formacie danych 

umoŜliwiającym późniejsze wyodrębnienie informacji określonych w pkt. 18.4 
18. Dodatkowe rejestry 

18.1. System powinien pozwalać na generowanie własnych rejestrów (według urzędowego 
wzorca)  takich jak: 

a. Rejestr faktur 
b. Rejestr umów 
c. Rejestr uchwał 
d. Rejestr skarg i wniosków 
e. Rejestr odwołań 
f. Rejestr udostępnień osobowych 
g. Rejestr umorzeń podatku 
h. Rejestr wniosków i interpelacji radnych 
i. Rejestr wydanych decyzji 
j. Rejestr zarządzeń burmistrza/wójta/prezydenta 
18.2. System powinien pozwalać na wyświetlanie i drukowanie zdefiniowanych rejestrów 

według kryterium czasowego. 
18.3. System powinien pozwalać na dowolną modyfikację wydruku (zmiana wyglądu, 

zmiana szerokości i układu kolumn, zmiana czcionki) 
18.4. System powinien pozwalać na eksport wybranego rejestru do przynajmniej 5 

formatów danych (CSV, TIFF, PDF, RTF, JPG). 
19. Rejestr historii zdarzeń 

19.1. System powinien rejestrować historię zdarzeń niezaleŜnie od obiektu rejestrowanego 
w EZD. Historia powinna obejmować następujące obiekty: 

a. Pismo 
b. Sprawa 
c. Zadanie 
d. Interesant 

  
19.2. System powinien rejestrować  historię zdarzeń z moŜliwością bezpośredniego 

podglądu pism, Interesantów, teczek, załączników powiązanych z danym obiektem. Historia 
powinna wyświetlać co najmniej informacje na temat : 

a. UŜytkownika 
b. Typu zdarzenia 
c. Daty i godziny zdarzenia 
d. Odnośnika do pism, Interesantów, teczek, załączników, spraw 
19.3. System powinien pozwalać na sortowanie i grupowanie wpisów w historii po 

dowolnym kryterium zdefiniowanym w pkt. 8.14. 
19.4. System powinien pozwalać na wygenerowanie zbiorczego zestawienia historii 

zdarzeń. 
20. Kontrola 

20.1. System powinien pozwalać na kontrolowanie pracy podwładnych poprzez 
generowanie raportów oraz bezpośredni podgląd biurka podwładnego. 

20.2. System powinien pozwalać na wygenerowanie dowolnego zestawienia obrazującego 
pracę na poszczególnych stanowiskach (m.in. stan załatwienia sprawy). Zestawienia 
powinny być generowane w formie tabelarycznej, graficznej (wykresy) oraz za pomocą tabeli 
przestawnej. 
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20.3. Zestawienia powinny być generowane według zadanego kryterium: 
a. Daty operacji 
b. Zakresu podmiotowego (cały  urząd, konkretny pracownik) 
20.4. System powinien pozwalać na eksport zestawień do przynajmniej 5 formatów danych 

(CSV, TIFF, PDF, RTF, JPG). 
20.5. System powinien pozwalać na import zapytań i konfiguracji zestawień z gotowego  

pliku zestawień. 
20.6. System powinien pozwalać na wyświetlanie spraw znajdujących się na biurku 

podwładnego. Powinna być moŜliwość zestawienia spraw dla całego urzędu z podziałem na 
konkretnego pracownika i liczbę spraw(otwartych, opóźnionych, przeterminowanych). 

20.7. System powinien znakować sprawy kolorem uwzględniając odrębne kolory dla spraw 
(otwartych, opóźnionych, przeterminowanych).  

20.8. System powinien pozwalać na dekretowanie sprawy np. opóźnionej, 
przeterminowanej. 

20.9. System pozwala na grupowanie zagnieŜdŜone (z zliczaniem pozycji)  spraw według 
następujących informacji : 

a. Osoba prowadząca 
b. Status sprawy 
c. Stan sprawy 

21. Terminarz 
21.1. System posiada wbudowany terminarz z moŜliwością definiowania terminarzy 

prywatnych, publicznych jak i współdzielonych pomiędzy zdefiniowanymi uŜytkownikami 
systemu. 

21.2. System pozwala na definiowanie słownika zasobów np. rzutnik, sala konferencyjna, 
samochód słuŜbowy. 

21.3. System pozwala na wyświetlanie terminarza w układzie : 
a. Dzień 
b. Tydzień roboczy 
c. Tydzień 
d. Miesiąc 

21.4. System pozwala na zdefiniowanie terminu. Termin powinien zawierać : 
a. Nazwę 
b. Lokalizację 
c. Datę rozpoczęcia 
d. Datę zakończenia 
e. Kategorię np. zajęty, wolny 
f. Status np. rozpoczęty, wykonany 
g. Imię Nazwisko osoby tworzącej termin 
h. Uczestników terminu pobierane ze struktury organizacyjnej urzędu 
i. Zasoby terminu 
21.5. System pozwala na definiowanie notek z terminem przypomnienia bezpośrednio z 

poziomu głównego panelu  systemu EZD. 
22. Edytor tekstu 

22.1. System powinien posiadać wbudowany edytor tekstu nie wymagający zakupu 
dodatkowych licencji. 

22.2. System powinien być wzorowany na najbardziej popularnych edytorach tekstu np. MS 
Word, Edytory OpenOffice. 

22.3. Edytor powinien umoŜliwiać zapis dokumentów do co najmniej 2 formatów 
umoŜliwiających późniejszą edycję (z zachowaniem formatowania). 

 
22.4. Edytor powinien umoŜliwiać wykorzystanie meta danych z obiektów typu pismo, 

sprawa np. daty, numery, Interesanci. 
22.5. Edytor powinien pozwalać na przygotowywanie dokumentów szablonowych, pisma 

wychodzące, wewnętrzne, koperty itp. 
22.6. MoŜliwość tworzenia pism w EZD na podstawie dokumentu utworzonego w edytorze 

tekstu będącego częścią pakietu biurowego opisanego w OPZ. Proces inicjujący 
rejestrowanie pisma powinien odbywać się z poziomu edytora tekstu. 

23. Administracja 



 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2007-2013 

Strona 23 z 84 
 

23.1. System powinien pozwalać na definiowanie struktury organizacyjnej urzędu z 
moŜliwością jej wizualizacji. Struktura powinna pozwalać na zdefiniowanie co najmniej: 

a. Wydziałów 
b. Referatów 
c. Komórek 
d. Stanowisk 
e. UŜytkowników 
23.2. System powinien umoŜliwiać wprowadzenie uŜytkowników z moŜliwością powiązania 

ich z strukturą (stanowiskami) opisaną w pkt. 25.1. 
23.3. System powinien umoŜliwiać zdefiniowanie hierarchii zaleŜności pomiędzy 

poszczególnymi stanowiskami. 
23.4. System powinien pozwalać na zdefiniowanie profili uprawnień np. Kierownik, 

Referent. 
23.5. System powinien posiadać mechanizm autoryzacji domenowej (integracja z Active 

Directory). 
23.6. System powinien posiadać moŜliwość blokowania uŜytkowników. 
23.7. System powinien mieć moŜliwość wylogowywania wszystkich uŜytkowników systemu. 
23.8. System powinien mieć moŜliwość wysyłania komunikatów systemowych do 

wszystkich uŜytkowników EZD. 
23.9. System powinien posiadać mechanizm przenoszenia uprawnień np. pism, spraw maili 

(w przypadku gdy pracownik odchodzi z pracy). 
23.10. System powinien pozwalać na zdefiniowanie czasu waŜności hasła. 
23.11. System powinien pozwalać na zdefiniowanie siły hasła. 
23.12. System powinien pozwalać na definiowanie zastępstw uŜytkowników. Przy czym 

zastępstwo nie moŜe polegać na logowaniu się na konto osoby nieobecnej. 
23.13. System pozwala na zdefiniowanie własnych słowników systemowych. 
23.14. System pozwala na zdefiniowanie aplikacji zewnętrznych powiązanych z konkretnym 

rozszerzeniem pliku. 
23.15. System pozwala na definiowanie własnych folderów roboczych np. umowy, faktury 
23.16. System powinien pozwalać na generowanie własnych list roboczych (za pomocą 

generatora) np. własna lista pism wewnętrznych. 
23.17. System powinien pozwalać na rozbudowę (za pomocą generatora) istniejących 

obiektów tj. pism, spraw, zadań, terminów o nowe pola bez bezpośredniej ingerencji w kod 
źródłowy. Generator powinien pozwalać na dodawanie pól typu: 

a. Liczba 
b. Tekst krótki, długi 
c. Pól wyboru Tak/Nie 
d. Data i godzina 
e. Słownik 
f. Numeracja 
g. Zewnętrzny skrypt 
h. Interesant 
i. Osoba i rola 
23.18. MoŜliwość przenoszenia nowych funkcjonalności (opracowanych przez 

Administratorów lokalnych za pomocą generatora opisanego w pkt. 24.17 OPZ) EZD między 
poszczególnymi partnerami/liderem projektu. 

23.19. MoŜliwość przenoszenia nowych raportów np. dzienników korespondencji, zestawień 
załatwianych spraw (opracowanych przez Administratorów lokalnych EZD) między 
poszczególnymi partnerami/liderem projektu. 

23.20. MoŜliwość przenoszenia nowych rejestrów np. Wniosków urlopowych (opracowanych 
przez Administratorów lokalnych EZD) między poszczególnymi partnerami/liderem projektu.  

23.21. System powinien pozwalać na zaimportowanie listy interesantów wygenerowanej z 
poprzedniego EOD „Munsol”w postaci pliku csv 

23.22. System powinien pozwalać na prowadzenie metryki sprawy (administracyjnej jak i 
podatkowej). 

1.3. Archiwum Elektroniczne 

I. Wymagania ogólne 



 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2007-2013 

Strona 24 z 84 
 

1. System powinien być zbudowany w architekturze trójwarstwowej. 
2. System powinien być oparty o relacyjną jednolitą bazę danych SQL przynajmniej z jednym 
komercyjnym silnikiem bazy danych oraz z jednym niewymagającym zakupu dodatkowych 
licencji. 
3. System powinien wykorzystywać elementy architektury opartej na usługach (ang. Service-
Oriented Architecture, SOA). 
4. Komunikacja pomiędzy system, a EZD powinna odbywać się za pomocą bezpiecznego 
połączenia SSL, szyfrowanego certyfikatem SSL systemu. 

II. Wymagania funkcjonalne 
1. System powinien pozwalać na wyszukiwanie i przeglądanie pozostałych dokumentów zgodnie 

z uprawnieniami uŜytkownika. 
2. System powinien zapewniać obsługę procesu archiwizacji dokumentów elektronicznych. 
3. System powinien zapewniać przechowywanie dokumentów elektronicznych zgodnie z 

czasem wynikającym z kategorii archiwalnej. 
4. System powinien posiadać mechanizm informowania o przekroczeniu czasu przechowywania 

w postaci alertów dla uŜytkowników oraz w postaci zestawienia. 
5. System powinien obsługiwać proces brakowania pism. MoŜliwość brakowania pojedynczych 

pism w sprawie lub całych spraw. 
6. System powinien umoŜliwiać dokonywanie ekspertyz (moŜliwość zmiany kategorii BE na inną 

po upływie czasu przechowywania lub brakowania dokumentu). 
7. System powinien automatycznie tworzyć spisy- zdawczo odbiorcze podczas przekazywania 

materiałów do Archiwum Państwowego. 
8. System powinien pozwalać na obsługę procesu akceptacji spisu zdawczo odbiorczego przez 

Archiwum Państwowe. 
9. System powinien umoŜliwiać tworzenie paczki archiwalnej i zapisywania jej w określonej 

przez uŜytkownika lokalizacji. 
10. System powinien pozwalać na usunięcie danych, które zostały przyjęte przez Archiwum 

Państwowe. 
11. System powinien wspierać proces wypoŜyczania fizycznych dokumentów  
12. System powinien umoŜliwiać oznaczenie dokumentu jako wypoŜyczonego z określeniem 

terminu zwrotu. 
13. System powinien alarmować przy próbie wyniesienia z archiwum dokumentu fizycznego, 

który nie został oznaczony jako wypoŜyczony. 
14. System powinien uniemoŜliwiać wielokrotne wypoŜyczenie dokumentu w tym samym czasie. 
15. Zaznaczenie faktu zwrotu dokumentu w systemie powinno być weryfikowane ze stanem 

znacznika RFID. 
I.4. e-BOK  

I. Wymagania ogólne 
1. System powinien być zbudowany w architekturze trójwarstwowej. 
2. System powinien być oparty o relacyjną jednolitą bazę danych SQL przynajmniej z jednym 

komercyjnym silnikiem bazy danych oraz z jednym niewymagającym zakupu dodatkowych 
licencji. 

3. System powinien pozwalać na poprawną pracę w następujących przeglądarkach: Internet 
Explorer  w wersji co najmniej 7, Firefox w wersji co najmniej 7, Opera w wersji co najmniej 
11, Chrome w wersji co najmniej 9. 

4. System powinien wykorzystywać elementy architektury opartej na usługach (ang. Service-
Oriented Architecture, SOA). 

5. Komunikacja pomiędzy rozproszonymi elementami systemu powinna odbywać się za pomocą 
bezpiecznego połączenia SSL, szyfrowanego certyfikatem SSL systemu. 

6. System powinien posiadać wbudowaną pomoc techniczną. 
7. System powinien posiadać polskojęzyczny interfejs uŜytkownika i administratora. 
8. System powinien integrować się z system EZD na następującym poziomie: 
a. Karty usług (powinny zawierać wszystkie informacje dotyczące sposobu załatwienia sprawy 

zgodnie z wymogami prawa w tym zakresie) 
b. Wniosków do pobrania 
c. Informacji na temat prowadzonych spraw (status, osoba prowadząca, dokumenty w sprawie) 
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d. Konta Interesanta (aktywacji dostępu do E-BOK z poziomu systemu EZD) 
9. System powinien pozwalać na eksport kart usług do platformy ePUAP. 
10. System powinien zapewniać komunikację z ESP m.in. na poziomie eformularzy i kart usług. 
II. Wymagania funkcjonalne  
1. Konto Interesanta 
1.1. System powinien umoŜliwiać załoŜenie konta  Interesanta poprzez system EZD lub interfejs 

E-BOK dostępny przez WWW. Konto powinno być wykorzystywane w celu uwierzytelniania 
Interesanta celem dostępu np. do informacji na temat sprawy. 

1.2. System powinien rozróŜniać Interesantów na osoby fizyczne, firmy. 
1.3. System powinien weryfikować adres email Interesanta poprzez link weryfikujący. 
1.4. System pozwala na ponowne wysłanie linku weryfikującego na konto email Interesanta (z 

poziomu panelu administratora). 
1.5. System pozwala na zablokowanie konta Interesanta (z poziomu panelu administratora). 
1.6. System powinien pozwalać na uwierzytelnianie Interesanta za pomocą certyfikatu podpisu 

elektronicznego.  
1.7. System pozwala na odzyskanie dostępu do konta Interesanta. 
1.8. System pozwala na zmianę hasła z poziomu konta Interesanta. 
1.9. System pozwala  na zmianę danych adresowych Interesanta z poziomu jego konta. 
2. Treść E-BOK 
2.1. System pozwala na alfabetyczne przeszukiwanie treści kart usług. 
2.2. System pozwala na przeszukiwanie kart usług według wydziałów urzędu. 
2.3. System pozwala na podział kart usług według JRWA. 
2.4. System pozwala na wyszukiwanie treści po opisie sprawy, po symbolu JRWA, po nazwie 

sprawy. 
2.5. System powinien pozwalać na pobranie dokumentów powiązanych z kartami usług np. 

wniosków do pobrania. 
2.6. System pozwala na umieszczenie odnośników do E-BOK partnerów projektu. 
3. Status sprawy 
3.1. System pozwala na udostępnienie (po uwierzytelnieniu Interesanta) informacji o prowadzonej 

sprawie. System dostarcza następujących informacji: 
a. Status sprawy 
b. Znak sprawy 
c. Osoba prowadząca 
d. Dokumenty  w sprawie 
4. Informowanie klienta za pomocą komunikatorów elektronicznych 

4.1. System powinien pozwalać na informowanie Interesantów za pomocą email lub SMS. 

4.2. System powinien pozwalać na określenie z poziomu systemu EZD jak i E-BOK typu oraz 

formy powiadomienia. 

4.3. System powinien obsługiwać następujące typy powiadomień: 

a. Nadanie numeru sprawy do złoŜonego pisma    

b. Termin wydania decyzji   

c. Termin wydania zaświadczenia   

d. Powiadomienie o załatwieniu sprawy    

e. Termin wydania postanowienia    

f. Upływ waŜności zezwolenia    

g. Termin składania podań/wniosków    

h. Powiadomienia dotyczące podatków i opłat lokalnych    

i. Status spraw i osoba prowadząca    

j. Inne    

k. Zmiana czasu pracy lub adresu administracji    
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l. WyłoŜenie planów zagospodarowania    

m. Wydarzenia gminne    

n. Badania profilaktyczne    

o. Nowy przetarg    

p. Termin i kwota uiszczenia opłat   

q. Wygaśnięcie umowy    

r. Termin podpisania umowy    

s. ZagroŜenie    

t. Brak np. prądu, gazu itp.    

u. ZagroŜenie epidemiologiczne    

v. Utrudnienia drogowe 

 
I.5. ESP 

I. Wymagania ogólne 
1. System powinien być zbudowany w architekturze trójwarstwowej. 
2. System powinien być oparty o relacyjną jednolitą bazę danych SQL przynajmniej z 

jednym komercyjnym silnikiem bazy danych oraz z jednym niewymagającym zakupu 
dodatkowych licencji. 

3. System powinien pozwalać na poprawną pracę w następujących przeglądarkach: Internet 
Explorer  w wersji co najmniej 7, Firefox w wersji co najmniej 7, Opera w wersji co 
najmniej 11, Chrome w wersji co najmniej 9. 

4. System powinien wykorzystywać elementy architektury opartej na usługach (ang. 
Service-Oriented Architecture, SOA). 

5. Komunikacja pomiędzy rozproszonymi elementami systemu powinna odbywać się za 
pomocą bezpiecznego połączenia SSL, szyfrowanego certyfikatem SSL systemu. 

6. System powinien posiadać wbudowaną pomoc techniczną. 
7. System powinien posiadać polskojęzyczny interfejs uŜytkownika i administratora. 
8. System powinien integrować się z system EZD na następującym poziomie: 
a. Przekazywanie dokumentów przychodzących np. eformularzy opatrzonych podpisem 

elektronicznym 
b. Odbierania dokumentów wychodzących z systemu EZD np. decyzji opatrzonych 

podpisem elektronicznym 
c. Konta Interesanta (aktywacji dostępu do ESP z poziomu systemu EZD) 
9. System powinien integrować się z platformą ePUAP na poziomie profilu zaufanego. 
10. System powinien integrować się z systemem pojazd i kierowca. 
11. System powinien zapewniać komunikację z e-BOK m.in. na poziomie eformularzy i kart 

usług. 
12. System powinien być wyposaŜony w bezpieczny moduł sprzętowy HSM (pracujący w 

trybie FIPS 140-2 poziom 3). 
11. System powinien być w stanie obsłuŜyć do 25 000 skrzynek kontaktowych. 
II. Wymagania funkcjonalne  
1. Konto Interesanta 
1.1. System powinien umoŜliwiać załoŜenie konta  Interesanta poprzez system EZD lub interfejs 

ESP dostępny przez WWW. Konto powinno być wykorzystywane w celu uwierzytelniania 
Interesanta celem dostępu np. do informacji na temat sprawy. 

1.2. System powinien rozróŜniać Interesantów na osoby fizyczne, firmy. 
1.3. System powinien weryfikować adres email Interesanta poprzez link weryfikujący. 
1.4. System pozwala na ponowne wysłanie linku weryfikującego na konto email Interesanta (z 

poziomu panelu administratora). 
1.5. System pozwala na zablokowanie konta Interesanta (z poziomu panelu administratora). 
1.6. System powinien pozwalać na uwierzytelnianie Interesanta za pomocą certyfikatu podpisu 
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elektronicznego.  
1.7. System pozwala na odzyskanie dostępu do konta Interesanta. 
1.8. System pozwala na zmianę hasła z poziomu konta Interesanta. 
1.9. System pozwala  na zmianę danych adresowych Interesanta z poziomu jego konta. 
2. ESP- Interesant 
2.1. System pozwala na pogrupowanie eformularzy (np. grupa Działalność Gospodarcza). 
2.2. System pozwala na zamodelowanie asystenta wyboru formularza. Asystent ma być oparty o 

mechanizm prostych pytań i odpowiedzi. W zaleŜności od udzielonej odpowiedzi Interesant 
kierowany jest do konkretnego eformularza. 

2.3. System powinien pozwalać na zasilenie eformularza danymi adresowymi z konta Interesanta. 
2.4. System powinien pozwalać na wypełnienie eformularza i zapisanie go do kopii roboczych.  
2.5. System pozwala na przypisanie eformularza roboczego do foldera roboczego. 
2.6. System pozwala na usunięcie eformularza roboczego. 
2.7. System powinien pozwalać na  wygenerowanie pliku PDF z zapisanego eformularza. 
2.8. System powinien pozwalać na podpisanie wypełnionego formularza podpisem elektronicznym 

weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym. 
2.9. System ma pozwalać na odbiór decyzji elektronicznych zgodnie z Ustawą z dnia 12 lutego 

2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne oraz niektórych innych ustaw. W szczególności system umoŜliwi odbiór 
podpisanych pism urzędowych wg standardu XAdES-XL lub XAdES-A  z uŜyciem klucza o 
długości co najmniej 2040 bitów. 

2.10. System powinien generować UPO zgodne z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

2.11. System powinien generować UPD zgodne z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

3. ESP-Administrator 
3.1. System ma pozwalać na zarządzanie kontami uŜytkowników (dodawanie, usuwanie, 

nadawanie uprawnień). 
3.2. System ma pozwalać na zarządzanie wzorami szablonów m.in. UPO,UPD, utworzenia konta 

Interesanta.  
3.3. System ma pozwalać na zarządzanie eformularzami, w tym: 

a. Dodawaniem, usuwaniem 
b. Dodawaniem kolejnych wersji 
c. Aktywowaniem/dezaktywowaniem 
d. Definiowanie wymagalności podpisu 
e. Definiowanie kwoty opłaty skarbowej w powiązaniu z systemem płatności 

elektronicznych. 
3.4. System ma pozwalać na zarządzanie Zaufanymi Centrami Certyfikacji. 
3.5. Generowanie statystyk, co najmniej : 
a. ZałoŜone konta Interesantów 
b. ZłoŜone wnioski w postaci plików 
c. ZłoŜone wnioski w postaci eformularzy 
3.6. System powinien pozwalać na generowanie eformularzy w technologii XML 

(XML+XSLT+XMLSchema) 
3.7. Eformularze powinny być tworzone za pomocą gotowych struktur (meta danych). Budowanie 

eformularza powinno odbywać się z wykorzystaniem formantów umieszczanych w formularzu 
za pomocą metody drag&drop. 

3.8. Eformularze powinny wykorzystywać dane słownikowe np. ulice, miejscowości. 
3.9. Eformulrze powinny posiadać powtarzalne sekcje np. Adres zamieszkania/korespondencji 
3.10. Eformularze powinny pobierać dane adresowe  Interesanta. 
4. Płatności 
4.1. System powinien pozwalać na wnoszenie płatności drogą elektroniczną. 

4.2. System powinien integrować się z eformularzami ESP. 

4.3. Dostawca systemu powinien posiadać status Agenta Rozliczeniowego zgodnie z   Ustawą o 

elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r., Nr 169, poz. 
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1385 z późn. zm.) 

4.4. System powinien obsługiwać płatności wnoszone za pośrednictwem co najmniej 2 dostawców 

kart płatniczych oraz 20 systemów bankowości elektronicznej. 

 
I.6. Zintegrowany system dziedzinowy (ZSD) 

I. Wymagania ogólne 
1. System powinien być zbudowany w architekturze trójwarstwowej. 
2. System powinien pozwalać na wykorzystanie silnika bazodanowego systemu EZD. 

3. System moŜe być uruchamiany na stanowisku uŜytkownika bez konieczności 
instalacji. 
4. System powinien być wyposaŜony w  wbudowany mechanizm zdalnej pomocy 
technicznej pozwalający na wsparcie uŜytkownika końcowego pod kątem obsługi systemu. 
Mechanizm powinien pozwalać na bezpieczne połączenie z konkretnym stanowiskiem 
roboczym oraz na aktywowanie i dezaktywowania połączenia z Działem Pomocy 
Technicznej przez uŜytkownika końcowego. 
5. Komunikacja pomiędzy rozproszonymi elementami systemu powinna odbywać się za 
pomocą bezpiecznego połączenia SSL, szyfrowanego certyfikatem SSL systemu. 
6. System powinien posiadać wbudowaną pomoc techniczną. 
7. System powinien posiadać polskojęzyczny interfejs uŜytkownika i administratora. 
8. System powinien integrować się z systemem EZD. Integracja powinna być 
realizowana dla następujących obszarów: 

a. Wymiar Podatkowy-> System EZD –zautomatyzowany proces przekazywania decyzji 
podatkowych i inicjowania na ich podstawie spraw  zgodnych z JRWA. 

b. Wymiar Podatkowy-> System EZD – obsługa korespondencji seryjnej (masowa obsługa 
decyzji podatkowych z poziomu Kancelarii Systemu EZD). 

c. System EZD-> Księgowość Podatkowa – zautomatyzowany proces księgowania na 
podstawie informacji o doręczeniu decyzji podatkowych generowanych z poziomu 
Kancelarii Systemu EZD. 

d. System EZD -> Księgowość budŜetowa –zautomatyzowany proces obsługi Faktur VAT 
oraz Umów rejestrowanych w Systemie EZD. Integracja powinna pozwalać na przesyłanie 
do systemu Księgowości budŜetowej danych/skanów z Faktur VAT oraz Umów 
rejestrowanych w Systemie EZD. 
9. System powinien charakteryzować się jednolitym interfejsem graficznym, spójnym z 
Systemem EZD (z wyłączeniem oprogramowania raportującego i programu raportującego-
portalu). 
10. System, powinien integrować się z homologowanych Systemem Ewidencji Ludności. 
Integracja powinna być realizowana w obszarze bez plikowego pobierania danych 
Podatników. 

II. Wymiar podatkowy (nieruchomości, rolny i leśny od posiadanych psów) 
1. System pozwala na wydzielenie modułowe dla podatków, wieczystego uŜytkowania i dzierŜaw  
1.1. System powinien mieć moŜliwość definiowania rodzajów nieruchomości, gruntów, lasów w 

tym podział gruntów na własne i dzierŜawione. System pozwala na wprowadzanie aktualnych 
stawek podatku z uchwały rady oraz stawek odsetek i kosztów upomnienia 

1.2. System powinien pozwalać  na  wprowadzenie ulg ustawowych dla gospodarstw rolnych i 
słownikowych ulg dodatkowych. 

1.3. System powinien mieć moŜliwość obliczania wymiaru podatku i jego podział na podatek od 
nieruchomości, rolny i leśny od posiadanych psów oraz w formie łącznego zobowiązania 
pienięŜnego. 
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1.4. System powinien pozwalać na drukowanie decyzji wymiarowych- nakazów płatniczych: 
a. moŜliwość zawęŜenia zakresu wydruku przy pomocy zdefiniowanych filtrów: adres 

zamieszkania, adres połoŜenia, dzielnica, wielkość podatku, zastosowane ulgi, rodzaje 
podatku, 

b. moŜliwość sortowania wydruku według: adresu połoŜenia gospodarstwa, adresu 
zamieszkania podatnika, podatnika, 

c. moŜliwość wyboru zakresu i kolejności wydruku: decyzja, dowód wpłaty, potwierdzenie 
odbioru (w jednym ciągu dla danego podatnika), 

d. moŜliwość korekty drukowanych decyzji- nakazów i ich zapamiętania w formie skorygowanej. 

1.5. System powinien pozwalać na drukowanie blankietów potwierdzenia odbioru decyzji oraz 
oryginalnych blankietów umoŜliwiających przelew w banku lub na poczcie oraz blankietów 
umoŜliwiających wpłaty podatku w kasie urzędu. 

1.6. System powinien pozwalać na rejestrację potwierdzeń odbioru decyzji i dat doręczenia. 
1.7. System powinien pozwalać na księgowanie decyzji podatkowych z datą doręczenia 
1.8. System powinien pozwalać na prowadzenie rejestru wymiarowego oraz rejestru przypisów i 

odpisów. 
1.9. System powinien pozwalać  na wprowadzanie umorzeń naleŜności głównej i odsetek od 

strony wymiaru 
1.10. System powinien pozwalać na drukowanie zapisów na kartach kontowych wg 

zadanych kryteriów. 
1.11. System powinien pozwalać na dokonywanie zmian decyzji ustalających wymiar 

podatku. 
1.12. System powinien pozwalać na drukowanie decyzji o przypisach lub odpisach podatku 

za dowolny okres podatkowy. 
1.13. System powinien pozwalać na prowadzenie ewidencji wydanych decyzji, 

postanowień, upomnień i tytułów wykonawczych z moŜliwością drukowania ewidencji oraz 
poszczególnych decyzji. 

1.14. System powinien pozwalać na prognozowanie kwoty podatku na rok przyszły na 
podstawie prowadzonych ewidencji i wprowadzonych stawek podatku dla podatku od 
nieruchomości i podatku rolnego. 

1.15. System powinien pozwalać na  rejestrację wydanych zaświadczeń z moŜliwością 
wykonania zestawień wydanych zaświadczeń. 

1.16. System powinien pozwalać na modyfikację szablonów istniejących decyzji o elementy 
tekstowe i graficzne, zestawień oraz tworzenie nowych zestawień. 

1.17. System powinien mieć  moŜliwość prowadzenia indywidualnych kont bankowych 
podatników ( zastosowanie Systemu Identyfikacji Masowych Płatności ). 

1.18. System powinien pozwalać na eksport w standardzie XML do systemu IPE-PN, 
1.19. System powinien pozwalać na generowanie sprawozdań o udzielonej pomocy 

publicznej dla przedsiębiorców. 
1.20. System powinien mieć  moŜliwość współpracy ( eksport- import danych ) z modułami: 

„Księgowość Podatkowa i Niewymiarowa”, „Kasa”. 
1.21. System powinien mieć pozwalać na wydawanie/uchylanie decyzji o odroczeniu 

terminów płatności podatku, rozłoŜeniu zaległości na dodatkowe raty z moŜliwością 
zastosowania opłaty prolongacyjnej i wyliczenia pomocy publicznej. 

1.22. System powinien pozwalać na nadruk kodów paskowych na nakazie podatkowym 
(odczyt kodów paskowych w kasie, rejestracja potwierdzeń odbioru nakazów). 

2. Wymiar Podatkowy (Ewidencja Zwrotu Akcyzy) 
2.1. System powinien integrować się  z modułem „Wymiar Podatkowy” (Rolny), „Wymiar 

Podatkowy” (DzierŜawy) w zakresie pobierania danych o powierzchni gospodarstw, danych 
adresowych płatników i współwłaścicieli. 

2.2. System powinien integrować się z systemem Ewidencji Ludności w zakresie pobierania 
danych adresowych płatników i współwłaścicieli. 

2.3. System powinien pozwalać na wprowadzanie danych dotyczących podatników spoza 
Ewidencji Ludności z wykorzystaniem słowników  miejscowości i ulic. 

2.4. System powinien prowadzić kartotekę osób lub podmiotów ubiegających się o zwrot akcyzy. 
2.5. System powinien pozwalać na wprowadzanie zgłoszonych faktur paliwowych. 
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2.6. System powinien pozwalać na obliczanie limitu zwrotów za cały rok i I transzę. 
2.7. System powinien pozwalać na wprowadzanie, modyfikacje i konfiguracje szablonów decyzji i 

generowanych raportów. 
2.8. System powinien pozwalać na drukowanie decyzji wg wzorów I transza, II transza, zgodnych 

z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego. 
2.9. System powinien pozwalać na korektę drukowanych decyzji i ich zapamiętania w formie 

skorygowanej, 
2.10. System powinien pozwalać na raportowanie zestawień wypłat (bank, kasa, razem), 
2.11. System powinien pozwalać na generowanie okresowych i rocznych sprawozdań do 

Opolskiego  Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego. 
3. Wymiar Podatkowy ( Podatek od Środków Transportowych ) 
3.1. System pozwala na wprowadzanie danych o podatnikach – osobach fizycznych, prawnych i 

nie posiadających osobowości prawnej. 
3.2. System pozwala na import danych z modułu POJAZD systemu CEPIK. 
3.3. System pozwala na integrację z systemem Ewidencji Ludności w zakresie pobierania danych 

adresowych płatników i współwłaścicieli. 
3.4. System pozwala na wprowadzanie danych dotyczących podatników spoza Ewidencji 

Ludności z wykorzystaniem słowników  miejscowości i ulic. 
3.5. System pozwala na wprowadzenie aktualnych stawek podatku z uchwały rady. 
3.6. System pozwala na wprowadzanie danych o pojazdach na podstawie deklaracji DT-1 i 

załączników DT1/A z moŜliwością weryfikacji kwot podatku wpisanych przez podatnika z 
kwotami wynikającymi z uchwały rady. 

3.7. System pozwala na zapis wymiaru podatku za rok bieŜący  i lata ubiegłe na karty kontowe. 
3.8. System pozwala na wprowadzanie zmian w ciągu roku na podstawie złoŜonych deklaracji, 

zapis przypisów i odpisów podatku na kartach kontowych. 
3.9. System pozwala na  analizę wpłat za wybrany okres z podziałem na osoby fizyczne i prawne, 

z wyszczególnieniem naleŜności głównej, odsetek, kosztów i opłaty prolongacyjnej dla 
wybranych pojazdów, lub zbiorczo dla podatników. 

3.10. System posiada sprawozdawczość wynikającą z przepisów. System posiada 
moŜliwość generowania zestawienia zarejestrowanych pojazdów z podziałem na rodzaje, 
dmc, ilości osi z rozdziałem na osoby prawne i fizyczne. 

3.11. System pozwala na  korektę drukowanych decyzji, deklaracji i ich zapamiętania w 
formie skorygowanej. 

3.12. System pozwala na uzyskanie zestawień podatników z moŜliwością wyboru tylko 
tych, którzy nie złoŜyli deklaracji. 

3.13. System pozwala na uzyskanie zestawień pojazdów z podziałem na poszczególne 
kategorie podatkowe. 

3.14. System posiada moŜliwość projektowania formy wydruków przez uŜytkownika. 
3.15. System pozwala na analizę zaległości, wystawianie upomnień, tytułów 

wykonawczych oraz dokonywanie aktualizacji tytułów wykonawczych. 
3.16. System posiada moŜliwość nadruku kodów paskowych na decyzji (odczyt kodów 

paskowych w kasie, rejestracja potwierdzeń odbioru decyzji).  
3.17. System posiada moŜliwość wprowadzenia czasowego wycofania pojazdu z ruchu 
3.18. System posiada moŜliwość prowadzenia karty podatkowej na podatnika a nie na 

pojazd 
4.  DzierŜawy 
4.1. System posiada moŜliwość informowania kierownictwa za pomocą zbiorczego zestawienia 

umów dzierŜawnych. 
4.2. System pozwala na wprowadzenie informacji dotyczących umów dzierŜawnych i 

dzierŜawionych nieruchomości. 
4.3. System pozwala na wprowadzenie informacji dotyczących dzierŜawców w trybie ręcznym 

oraz poprzez wykorzystanie danych słownikowych.  
4.4. System pozwala na wystawianie faktur VAT. 
4.5. System pozwala na automatyczne generowanie numeru umów. 
4.6. System pozwala na naliczanie opłat za okres trwania umowy. 
4.7. System posiada moŜliwość prowadzania słowników rocznych stawek z tytułu dzierŜaw 

nieruchomości rolnych określonych w kwintalach Ŝyta jak równieŜ uŜytków rolnych do 
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naliczania opłat z powyŜszego tytułu. 
4.8. System posiada moŜliwość wydruku wprowadzonych umów. 
4.9. System posiada moŜliwość wprowadzania, modyfikacji i konfiguracji szablonów raportów 

generowanych przez system. 
4.10. System pozwala na generowanie list umów bieŜących, wygasłych, Wydział 

Podatkowy powinien mieć podgląd i moŜliwość edycji umów dzierŜawy 
4.11. System posiada moŜliwość selekcji według dzierŜawców, numeru działki, KW a 

następnie wydruku uzyskanej listy z danymi:  KW, dzierŜawca/(y), adres, numer/(y) działki, 
powierzchnia. 

4.12. System posiada moŜliwość nadruku kodów paskowych na nakazie podatkowym 
(odczyt kodów paskowych w kasie, rejestracja potwierdzeń odbioru nakazów). 

5.  Wymiar Podatkowy (Opłata za Wieczyste UŜytkowanie Gruntów)  
5.1. System pozwala  na wprowadzenie informacji dotyczących uŜytkownika wieczystego w trybie 

ręcznym oraz poprzez wykorzystanie danych słownikowych. 
5.2. System posiada moŜliwość wprowadzenia informacji dotyczących nieruchomości gruntowych 

będących w uŜytkowaniu wieczystym, 
5.3. System posiada moŜliwość importowania danych z modułu podatkowego w przypadku gdy 

podatnik posiada załoŜoną kartę kątową podatku od nieruchomości, 
5.4. Numer karty kontowej nadawany jest do uŜytkownika wieczystego, a nie do nieruchomości 

będącej w uŜytkowaniu wieczystym z podziałem na: 
a. osoby fizyczne bez podatku VAT, 
b. osoby fizyczne z podatkiem VAT, 
c. osoby prawne bez podatku VAT, 
d. osoby prawne z podatkiem VAT. 

5.5. System pozwala na automatyczne generowanie numeru umów. 
5.6. System pozwala na naliczanie opłat za okres trwania umowy. 
5.7. System pozwala na integrację z bazą danych Ewidencji Ludności. 
5.8. W przypadku tworzenia kart kontowych moŜliwość kopiowania danych z istniejącej karty 

kontowej. 
5.9. System posiada moŜliwość wystawiania faktur VAT bezpośrednio z modułu „Wymiar 

Podatkowy (Opłata za Wieczyste UŜytkowanie Gruntów)”. 
5.10. System posiada moŜliwość drukowania informacji o wysokości opłaty rocznej za 

uŜytkowanie wieczyste (ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) z moŜliwością ustawienia 
sposobu drukowania np. wg adresu zamieszkania  oraz blankietów umoŜliwiających wpłaty w 
kasie urzędu, banku lub na poczcie akceptowanych przez banki, zawiadomienia o 
wypowiedzeniu i aktualizacji opłat z tytułu wieczystego uŜytkowania. 

5.11. System posiada moŜliwość selekcji według właścicieli/uŜytkowników wieczystych, 
numeru działki, KW, stawki procentowej a następnie wydruku uzyskanej listy z danymi:  KW, 
właściciel(e)/uŜytkownik(cy) wieczysty, adres, numer/(y) działki, powierzchnia, stawka 
procentowa. 

5.12. System posiada moŜliwość wprowadzania ulg znoszonych i stałych dla uŜytkowników 
wieczystych. 

5.13. System posiada moŜliwość wpisania adresu do korespondencji. 
5.14. System posiada moŜliwość wyszukiwania uŜytkowników np. po nr działki, nr ksiąg 

wieczystych itp. 
5.15. System posiada moŜliwość nadruku kodów paskowych na nakazie podatkowym 

(odczyt kodów paskowych w kasie, rejestracja potwierdzeń odbioru nakazów). 
5.16. System pozwala na prognozowanie kwoty opłat na podstawie wprowadzonych 

danych. 
5.17. System pozwala na wprowadzanie danych dotyczących podatników spoza Ewidencji 

Ludności z wykorzystaniem słowników miejscowości i ulic. 
6. Księgowość Podatkowa i Niewymiarowa 
6.1. System pozwala na automatyczne wprowadzanie sald BO oraz niezapłaconych rat podatku 

za lata ubiegłe. 
6.2. System pozwala na księgowanie wpłat z podpowiedzią odsetek w przypadku wpłat po 

terminie. 
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6.3. System posiada moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów operacji księgowych 
umoŜliwiających analizę wpłat, np. wpłaty gotówkowe, wyciągi bankowe, przeksięgowania, 
zwroty. 

6.4. System posiada moŜliwość zablokowania zapisów księgowych do wybranej daty w przypadku 
uzgodnienia danego okresu obliczeniowego. 

6.5. System posiada moŜliwość korekty księgowania dla zapisów księgowych nie objętych 
blokadą  zapisów. 

6.6. System pozwala na drukowanie postanowień o sposobie zarachowania wpłaty, 
6.7. System pozwala na prowadzenie dziennika obrotów z moŜliwością drukowania wg zadanych 

kryteriów. 
6.8. System pozwala na prowadzenie ewidencji zaległości z moŜliwością wydawania oraz 

drukowania postanowień o wszczęciu postępowania, decyzji określających zaległość, 
upomnień oraz tytułów wykonawczych, wystawianie zaświadczeń o zaleganiu lub 
niezaleganiu podatków, 

6.9. System posiada moŜliwość drukowania oraz aktualizacji upomnień i tytułów wykonawczych 
wg nazwisk i wg kont. System posiada moŜliwość przypisania urzędów skarbowych do 
konkretnych podatników 

6.10. System posiada moŜliwość wpisania informacji o przekazaniu do Radców Prawnych, 
etapu postępowania, 

6.11. System posiada moŜliwość integracji z modułem „Kasa”. 
6.12. System posiada moŜliwość integracji z modułami wymiarowymi (w tym z wymiarami 

podatkowymi: Wymiar Podatkowy (DzierŜawy) i ”Wymiar Podatkowy (Opłata za Wieczyste 
UŜytkowanie Gruntów)”. 

6.13. System posiada moŜliwość integracji z bankowym Systemem Identyfikacji Masowych 
Płatności. 

6.14. System posiada moŜliwość księgowania wpłaty ze wskazaniem na konkretny rok lub 
ratę. 

6.15. System posiada moŜliwość nanoszenia opisu słownego, uwag do konkretnych 
zaległości. 

6.16. System posiada moŜliwość automatycznego pobierania przypisów z modułów 
wymiarowych. 

6.17. System posiada moŜliwość automatycznego naliczania opłat prolongacyjnych, 
oprocentowania z tytułu sprzedaŜy ratalnej mieszkań, działek, przekształceń, moŜliwość 
uŜycia kalkulatora naliczania opłat. 

6.18. Funkcjonalność szczegółowa modułu księgowości podatkowej dla opłat za wieczyste 
uŜytkowanie gruntów: 

a. Podgląd na miejsce połoŜenia nieruchomości, 
b. MoŜliwość zestawiania sprzedaŜy lokali na sprzedaŜ bieŜącą i naleŜności zaległe, 
c. MoŜliwość wstecznego księgowania opłat (wniosek złoŜony po terminie płatności), 

6.19. System posiada moŜliwość eksportu do modułu księgowość dekretacji na konta 
syntetyczne wraz z odpowiednią klasyfikacją budŜetową w systemie dekadowym, 

6.20. System posiada moŜliwość przeglądania wg nazwiska, adresu zamieszkania, numeru 
konta, 

6.21. System posiada moŜliwość sprawdzenia zaległości w róŜnych podatkach i opłatach w 
ramach jednego podatnika, System pozwala na generowanie sprawozdania Rb-27S jednostki 

6.22. System posiada moŜliwość wydruku zaległości i nadpłat dla opłat. System posiada 
moŜliwość wprowadzania opłaty prolongacyjnej.  

6.23. System pozwala na wygenerowania dokumentu  zwrotu nadpłaty w kaŜdym rodzaju 
podatku (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu, opłaty od psów). 

6.24. System pozwala na zatrzymanie naliczania się odsetek podatkowych od naleŜności 
przedawnionych, które są zahipotekowane (odsetki stałe). 

6.25. System pozwala na moŜliwość wydruku dziennika obrotów miesięcznego oraz 
obrotów od początku roku wg danego rodzaju podatku bez sald pozycji zerowych. 

6.26. System pozwala na moŜliwość wydruku miesięcznego dziennika obrotów danego 
rodzaju podatku pomimo tego,  Ŝe w danym miesiącu nie było obrotów. 

6.27. System zapewnia prawidłowość rozdziału w PRF i ŁZF na podatki od nieruchomości, 
rolny i leśny z moŜliwością wydrukowania wraz  saldami początkowymi. 
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6.28. System pozwala na  wprowadzanie rozłoŜonego na raty podatku lub odroczonego z 
podaniem daty i raty celem prawidłowego naliczania zaległości podatkowych. 

6.29. System pozwala na moŜliwość wydruku kartotek podatników wg obrotów za dany rok 
podatkowy oraz z moŜliwością wyboru roku podatkowego. 

6.30. System pozwala na moŜliwość wystawiania jednego upomnienia dla danego 
podatnika z wyborem od najstarszych zaległości podatkowych lub za wybrany okres. 

6.31.  System pozwala przy wystawianiu tytułów wykonawczych na małŜonków moŜliwość 
wydrukowania załącznika 5/6 z danymi adresowymi współwłaściciela. 

6.32. System pozwala na moŜliwość oddzielnej numeracji przy wystawianiu tytułów 
wykonawczych do innych urzędów skarbowych. 

6.33.  MoŜliwość sporządzenia w programie ewidencji tytułów wykonawczych. 

6.34. System pozwala na generowanie zestawienia skutków obniŜenia górnych stawek 
podatkowych. 

7. Kasa 
7.1. System posiada moŜliwość obsługi kilku kas i kasjerów. 
7.2. System posiada moŜliwość rejestracji wpłat dla poszczególnych tytułów płatności w 

oddzielnych rejestrach kasowych, moŜliwość przyjmowania kilku wpłat przy jednorazowym 
wprowadzeniu danych wpłacającego np. opłata skarbowa, podatki. 

7.3. System posiada moŜliwość drukowania dowodów wpłaty (pokwitowania) na formularzach KP,  
KW, i inne ( wraz z wydrukiem wszystkich składowych wpłaty – naleŜność główna, odsetki, 
koszty upomnienia i inne). 

7.4. System posiada moŜliwość integracji z modułem „Księgowość Podatkowa i Niewymiarowa”  , 
umoŜliwiająca przyjęcie w kasie wpłaty przygotowanej w księgowości podatkowej lub 
przyjęcie wpłaty z odsetkami bezpośrednio w kasie. 

7.5. System posiada moŜliwość wysłania informacji o wpłatach z kasy do modułu „Księgowość 
Podatkowa i Niewymiarowa” z automatycznym rozksięgowaniem wpłat wg naleŜności 
głównej, kosztów upomnienia,  kwoty odsetek i raty. 

7.6. System posiada moŜliwość wydruku raportu kasowego w układzie szczegółowym z 
zachowaniem kolejności numeracji, lub w układzie sum na poszczególnych tytułach wpłat. 

7.7. System posiada moŜliwość zamknięcia uzgodnionego raportu kasowego i otwarcia nowego. 
7.8. System posiada moŜliwość zastosowanie czytników kodów kreskowych do identyfikacji 

nakazu płatniczego wygenerowanego w wymiarze podatkowym. 
7.9. System posiada moŜliwość wysłania informacji o wpłatach i wypłatach z kasy do modułu 

księgowości dochodów niepodatkowych,  wydatków jednostki oraz wg podziału na fundusz 
ochrony środowiska i fundusz geodezyjny. 

7.10. System posiada moŜliwość sporządzenia raportów kasowych z bieŜącą kontrolą 
salda kasowego oraz przeglądu pozycji w raporcie z określonego dnia. 

7.11. System musi pozwalać na wprowadzanie sprawozdań Rb-27S, Rb-N, Rb-PDP. 
7.12. System posiada moŜliwość edycji danych na wystawionym dokumencie wpłaty w 

zaleŜności od statusu dokumentu- „wystawiony”/„zrealizowany” w raporcie kasowym z 
danego dnia np. opłata za dowód osobisty. 

7.13. System posiada moŜliwość importu informacji o zobowiązaniach podatnika z 
podziałem na bieŜące, zaległe i odsetki. Z modułów wymiarowych: „Wymiar Podatkowy 
(Nieruchomość, Rolny, Leśny, Łączne Zobowiązanie PienięŜne)”, „Wymiar Podatkowy 
(Ewidencja Zwrotu Akcyzy)”, „Wymiar Podatkowy ( Podatek od Środków Transportowych)”, 
„Wymiar Podatkowy – DzierŜawy”, „Wymiar Podatkowy (Opłata za Wieczyste UŜytkowanie 
Gruntów)”, „Księgowość Podatkowa i Niewymiarowa”. 

8. System Finansowo-Księgowy 
8.1. System zapewnia pełną zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie zasad 

prowadzenia ksiąg rachunkowych, finansów publicznych, podatku od towarów i usług. 
8.2. System pozwala na równoległą ewidencja syntetyczna i analityczna. 
8.3. System pozwala na integrację z systemem EZD na poziomie Umów i Faktur. 
8.4. System pozwala na ewidencję pozabilansowa. 
8.5. System pozwala na prowadzenie (dzienników cząstkowych) księgowości jednostki własnej  
8.6. System pozwala na zakładanie i modyfikacja słowników systemowych: słownik wysokości 

odsetek, słownik typów dokumentów, słownik Interesantów, słownik banków, słownik lat i 
miesięcy rozrachunkowych, słownik treści operacji. 
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8.7. System pozwala na zakładanie i modyfikacja planu kont, generowanie kont jednostki 
budŜetowej wg zakładowego planu kont. 

8.8. System pozwala na definiowanie automatycznego dekretowania wybranych dokumentów, 
8.9. System pozwala na rejestrację dokumentów z zachowaniem kolejność numeracji w dzienniku. 
8.10. System pozwala na dekretowanie budŜetowe dokumentów zgodnie z obowiązującą 

klasyfikacja budŜetową równocześnie dla strony WN i MA. 
8.11. System pozwala na sprawdzanie stanów dochodów, wydatków, kosztów, naleŜności, 

zobowiązań, dotacji, obrotów na kontach, grupując zdarzenia wg podziału klasyfikacji 
budŜetowej. 

8.12. System pozwala na automatyczne generowanie sprawozdań finansowych zgodnie z 
wymogami ustawowymi na podstawie zapisów na kontach księgowych. 

8.13. System posiada moŜliwość podglądu, wydruku i uzgodnienia obrotów z obrotami 
zestawienia obrotów i sald kont. 

8.14. System pozwala na rozliczenia z Interesantami (naliczanie odsetek karnych od 
naleŜności przeterminowanych, generowanie upomnień, tytułów wykonawczych, not 
odsetkowych i wezwań do zapłaty, rozkładanie na raty naleŜności terminowych jak równieŜ 
przeterminowanych, odraczanie terminów płatności dla transakcji). 

8.15. System pozwala na zamykanie miesięcy i lat rozrachunkowych z moŜliwością 
przeniesienia sald z BZ na BO. 

8.16. System pozwala na eksport sprawozdań z realizacji budŜetu do modułu „BudŜet 
Jednostki i Organu, Sprawozdawczość”. 

8.17. System pozwala na automatyczne księgowanie zaangaŜowania zgodnie z 
obowiązującą klasyfikacją budŜetową. 

8.18. System pozwala na import danych z modułu KASA z równoczesną ich automatyczną 
dekretacją klasyfikacji budŜetowej, z jednoczesnym wyróŜnieniem dochodów, wydatków, 
kosztów, naleŜności, zobowiązań, przychodów itp. 

8.19. System pozwala na moŜliwość współpracy z systemem bankowym. 
8.20. System pozwala na dekretowanie przelewów w oparciu o klasyfikację budŜetową 

zaksięgowanego dokumentu. 
8.21. System pozwala na automatyczną dekretacje na kontach syntetycznych wraz z 

odpowiednią klasyfikacją budŜetową zapisów z ksiąg pomocniczych – księgowość podatkowa 
i opłaty lokalne  – w których prowadzona jest ewidencja analityczna podatków i opłat w 
systemie dekadowym. 

8.22. System pozwala na zestawienia transakcji z Interesantami, moŜliwość zestawień 
odrębnie dla naleŜności i zobowiązań. 

8.23. System pozwala na zestawienie transakcji z klasyfikacją budŜetową. 
8.24. System pozwala na generowanie dzienników księgowań. 
8.25. System posiada narzędzia weryfikacji poprawności wprowadzanych obrotów celem 

ujmowania w dziennikach tylko zapisów sprawdzonych. 
8.26. System posiada pełen dostęp do danych archiwalnych, zarówno w ramach bieŜącego 

roku obliczeniowego jak i lat ubiegłych  (lata ubiegłe tylko od momentu wdroŜenia). 
8.27. System pozwala na zestawienie zbiorcze dokumentów z modułów: „Księgowość 

Jednostki i Organu” i „Umowy” uwzględnianych w zaangaŜowaniu. 
8.28. System pozwala na wygenerowanie zestawienia zaangaŜowania według klasyfikacji 

budŜetowej. 
8.29. System zapewnia integrację z modułem Rejestr Umów i Rejestr Faktur. 
8.30. System posiada moŜliwość wystawiania potwierdzeń sald na koniec roku. 
8.31. System musi pozwalać na wprowadzanie sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, 

Rb-PDP, Rb-NDS, Rb-27ZZ, Rb-WS Rb-50W, Rb-50D 
8.32. System posiada moŜliwość załoŜenia kont analitycznych w trakcie wprowadzania 

dowodu księgowego. 
9. System Wymiany Planów i Sprawozdań 
9.1. System zawiera mechanizmy dokonujące eksportu wybranych danych. 
9.2. System musi oferować wyświetlanie danych o dokumentach w układzie tabelarycznym 

standardowym i zdefiniowanym przez uŜytkownika. 



 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2007-2013 

Strona 35 z 84 
 

9.3. W systemie definiowanie widoku uŜytkownika powinno obejmować przynajmniej: 
a. definiowania widoków indywidualnych pracownika (dostępnych dla innych uŜytkowników 

systemu), 
b. definiowanie układu tabeli (liczby kolumn, szerokości, kolejności itp), 
c. dynamiczne modyfikowanie widoków (grupowanie danych, przesuwnie kolumn, sortowanie po 

nagłówkach kolumn itp.). 

9.4. System powinien pozwalać na obsługę wielu lat obrachunkowych oraz na wybranych 
okresach obrotowych w ramach roku. 

9.5. System powinien pozwalać na definiowalny sposób prezentacji danych planistycznych (pełna 
szczegółowość jak i nie pełna szczegółowość). 

9.6. Funkcjonalność Systemu powinna pozwalać na wprowadzanie dokumentów planistycznych 
dla jednostek wraz z wszystkimi wymaganymi przepisami informacjami . 

9.7. System powinien pozwalać na import dokumentów planistycznych z systemu BeSTi@ z 
wykorzystaniem formatu XML. 

9.8. System powinien pozwalać na oznaczanie dokumentów róŜnymi statusami oraz tworzenia 
raportów dla tak wybranych dokumentów. 

9.9. System powinien umoŜliwiać prowadzenia planu w ujęciu  tradycyjnym (klasyfikacja 
budŜetowa) lub zadaniowo oraz ujmowania kaŜdej jego zmiany. 

9.10. System musi pozwalać na wprowadzanie sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, 
Rb-PDP, Rb-NDS, Rb-27ZZ, Rb-WS Rb-50W, Rb-50D 

9.11. System musi pozwalać na drukowanie zaawansowania realizacji planu dochodów i 
wydatków. 

9.12. System musi pozwalać na wymianę danych  w zakresie planów finansowych i 
sprawozdań budŜetowych z systemem finansowo-księgowym opisanym w pkt. 8 poprzez 
bezpośrednią komunikację z  wykorzystaniem usługi sieciowej 

9.13. System musi pozwalać na export sprawozdań zbiorczych do systemu BeSTi@ z 
wykorzystaniem formatu XML  

9.14. W ramach jednostki budŜetowej powinna być moŜliwość prowadzenia planów  
poszczególnych wydziałów/referatów. 

9.15. Architektura systemu powinna umoŜliwiać jego wdroŜenie w jednostkach 
organizacyjnych, zlokalizowanych fizycznie w róŜnych miejscach w taki sposób, aby stanowił 
on logiczną integralną całość. 

9.16. Architektura systemu moŜe zakładać jedną centralną bazę danych, która będzie 
przetwarzana centralnie, niezaleŜnie od miejsca zarejestrowania dokumentu w systemie.  

9.17. System powinien zapewnić moŜliwość normalnej wydajnej pracy w systemie  we 
wszystkich jednostkach organizacyjnych przy minimalnej przepustowości 512Kb/s. 

9.18. System powinien pozwalać na prezentowanie raportów w róŜnych wariantach  
(tabela, dokument, Excel, kostka OLAP itp.) , 

9.19. System powinien pozwalać na eksport wybranych dokumentów/raportów do 
popularnych formatów jak .pdf, .doc, gif, csv, html, itp., 

9.20. System musi posiadać wbudowany słownik klasyfikacji budŜetowej. 
9.21. System musi pozwalać na wymianę sprawozdań z systemem finansowo-księgowym 

firmy Progman (w formacie SJO Besti@). 
10. Oprogramowanie raportujące 
10.1. Generator powinien pozwalać na współpracę z dowolnym silnikiem bazodanowym typu 

SQL. 
10.2. Generator powinien pozwalać na współpracę z hurtowniami danych. 
10.3. Generator powinien pozwalać na generowanie skomplikowanych zapytań do baz danych, 

i prezentację wyników w postaci graficznej. 
10.4. Generator powinien posiadać wbudowany edytor zapytań SQL z moŜliwością 

wykonywania kodu. 
10.5. Generator powinien wyświetlać strukturę bazy danych z moŜliwością przenoszenia do 

kodu nazw tabel za pomocą metody drag&drop  
10.6. Generator powinien pozwalać na zapisywanie zbudowanych raportów do pliku. 
10.7. Generator powinien pozwalać na wczytywanie z pliku wcześniej zbudowanych raportów. 
10.8. Generator powinien pozwalać na wersjonowanie tworzonych raportów. 
10.9. Generator powinien pozwalać na modyfikowanie wcześniej utworzonych raportów. 
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10.10. Generator powinien pozwalać na budowanie: 
a. Analiz wielowymiarowych OLAP 
b. Raportów tekstowych 
c. Raportów tabelarycznych 
d. Raportów graficznych  
e. Raportów w postaci map 
f. Raportów w postaci plików CSV 

10.11. Generator powinien pozwalać na budowanie zaawansowanych pól filtrujących dane 
zawarte w raporcie. Filtracja powinna pozwalać co najmniej na: 

a. Dodawanie, usuwanie, podgląd sekcji 
b. Definiowanie dowolnej liczby sekcji 
c. Dodawanie kontrolek następującego typu (pole tekstowe, lista wyboru, pole 
wielokrotnego wyboru, pole wyboru, pole numeryczne, lista wielokrotnego wyboru, pole daty) 
d. Oprogramowanie wybranych kontrolek za pomocą zapytań SQL 

10.12. Generator powinien pozwalać na generowanie prostych tabel będących wynikiem 
zapytania. 

10.13. Generator powinien pozwalać na generowanie raportów graficznych w postaci wykresów 
(belki, koło, finansowy, liniowy)  

10.14. Generator powinien pozwalać na generowanie raportów graficznych 3D 
10.15. Generator powinien pozwalać na eksportowanie raportów do MS Excel  
10.16. Generator powinien pozwalać na dowolne modelowanie raportów tabelarycznych. 

Modelowanie powinno odbywać się poprzez : 
a. Definiowanie własnych nagłówków (tekstowych, graficznych) 
b. Definiowanie własnego układu tabelarycznego (rozmiar, układ kolumn) 
c. Definiowanie parametrów czcionki (kolor, wielkość, rodzaj czcionki )  
d. Definiowanie stopki raportu 
e. Definiowanie wielu stron raportu 
f. Definiowanie rozmiarów strony raportu 
g. Dodawanie kodów kreskowych raportów  
h. Wykorzystanie pól będących wynikiem zapytania 

10.17. Generator powinien pozwalać na dowolne modelowanie raportów tekstowych: 
                    Modelowanie powinno odbywać się poprzez : 

a. Definiowanie własnej treści w wbudowanym edytorze tekstu 
b. Wykorzystanie w tekście pól będących wynikiem zapytania 

10.18. Generator powinien pozwalać na wydruk raportów oraz ich eksport do co najmniej 
następujących formatów : GIF, JPG, BMP, PDF, TIFF, PNG, RTF) 

11. Program Raportujący (Portal) 
11.1. UmoŜliwienie prezentowania sprawozdań finansowych  Urzędu oraz jego jednostek 

organizacyjnych  
11.2. MoŜliwość automatycznego  przekazywania danych sprawozdawczych z systemu 

Besti@. 
11.3. MoŜliwość publikowania sprawozdań finansowych w formacie xml w formacie zgodnym 

ze specyfikacją systemu Besti@ opatrzonych elektronicznym podpisem kwalifikowanym 
11.4. Wyświetlanie sprawozdań zapisanych w formacie xml w układzie graficznym zgodnym z 

rozporządzeniem. MoŜliwość wizualizacji i weryfikacji dołączonych podpisów 
elektronicznych 

11.5. MoŜliwość wyświetlania raportów predefiniowanych przez Administratora systemu. 
Udostępnianie raportów poszczególnym typom uŜytkowników. 

11.6. MoŜliwość tworzenia przez uŜytkownika prostych zestawień/raportów z wybranych 
danych dla róŜnych okresów sprawozdawczych 

11.7. UmoŜliwienie prezentowania najistotniejszych danych ze sprawozdań finansowych w 
układzie graficznym (wykres słupkowy, kołowy) oraz o ile to jest moŜliwe trendów w 
czasookresie   

11.8. UmoŜliwienie prezentowania najistotniejszych danych w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca w róŜnych czasookresach 

11.9. UmoŜliwienie prezentowania danych według definiowalnych kryteriów przez uŜytkownika 
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portalu (wybrane działy, rozdziały, paragrafu  lub grup paragrafów) w układzie 
tabelarycznym jak i graficznym 

11.10. UmoŜliwienie prezentowania wybranych danych sprawozdawczych na jednym widoku z 
róŜnych okresów sprawozdawczych 

11.11. UmoŜliwienie prezentowania projektu budŜetu, uchwały budŜetowej(wraz z załącznikami 
co najmniej – plan dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, WPI), uchwał 
zmieniających, układów wykonawczych Urzędu oraz planów finansowych jego jednostek 
organizacyjnych  

11.12. MoŜliwość automatycznego  przekazywania danych z załączników do uchwał 
budŜetowych  z systemu Besti@. 

11.13. MoŜliwość publikowania planów finansowych w formacie xml w formacie zgodnym ze 
specyfikacją systemu Besti@ opatrzonych elektronicznym podpisem kwalifikowanym 

11.14. MoŜliwość wyświetlania raportów predefiniowanych przez Administratora systemu. 
Udostępnianie raportów poszczególnym typom uŜytkowników. 

11.15. MoŜliwość tworzenia przez uŜytkownika prostych zestawień/raportów z wybranych 
danych 

11.16. UmoŜliwienie prezentowania najistotniejszych danych z planów finansowych w układzie 
graficznym (wykres słupkowy, kołowy) oraz o ile to jest moŜliwe trendów w czasookresie   

11.17. UmoŜliwienie prezentowania najistotniejszych danych w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca w róŜnych czasookresach 

11.18. UmoŜliwienie prezentowania danych według definiowalnych kryteriów przez uŜytkownika 
portalu (wybrane działy, rozdziały, paragrafu, 4p lub grup paragrafów) w układzie 
tabelarycznym jak i graficznym 

11.19. Moduł musi udostępniać statystyki dotyczące parametrów wykorzystania portalu, jak i 
zawartych w nim danych.  

11.20. Statystyki muszą odnosić się do poszczególnych modułów, jak teŜ do całego portalu. 
Minimalne informacje, które muszą zawierać statystyki to: 

a. liczba Wizyt, 
b. liczba Odsłon w zadanym okresie czasu, 
c. średnia liczba Odsłon, 
d. Ŝądania, 
e. transfer danych, 
f. średni czas spędzony na portalu, 

11.21. Dostęp do statystyk portalu  musi być moŜliwy tylko dla Administratora portalu, z funkcją 
udostępniania ich na stronie WWW. 

11.22. Identyfikacja uŜytkownika: 
11.23. Logowanie uŜytkownika do poratlu przy pomocy indywidualnego loginu i hasła 
11.24. MoŜliwość indywidualnego ustalania hasła uŜytkownika 
11.25. Szyfrowanie haseł uŜytkowników 
11.26. MoŜliwość blokowania loginu uŜytkownika 
11.27. Integracja danych: 
11.28. W zakresie zasilania danymi – pobieranie i prezentacja danych z Besti@ 
11.29. W zakresie zasilania danymi – pobieranie i prezentacja danych z SJO Besti@ 
11.30. W zakresie zasilania danymi – wpisywanie liczby mieszkańców według stanów na koniec 

okresów sprawozdawczych 
11.31. MoŜliwość sterowania funkcjami programu przy pomocy klawiatury  
11.32. MoŜliwość prezentowania raportów w róŜnych wariantach  (tabela, dokument, Excel, 

kostka OLAP itp.)  
11.33. MoŜliwość eksportowania dokumentów/raportów do popularnych formatów jak .pdf, .doc, 

gif, csv, html, itp. 
11.34. System musi zapewniać moŜliwość współpracy z urządzeniami peryferyjnymi (np. 

drukarka) 
11.35. System musi umoŜliwiać podgląd raportu przed jego wydrukiem, zapisem. 
11.36. Wbudowany w system słowniki terytorialne (państw, województw, gmin, powiatów, 

miejscowości, ulic)  
11.37. Dokumenty publikowane w portalu powinny spełniać wymagania co do zastosowanego 

formatu danych: 
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11.38. -do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne: 
11.39. txt, .rtf wersja 1.6 .pdf wersja 1.4 .doc Open Document wersja 1.0; 
11.40. -do danych zawierających informację graficzną:  
11.41. .jpg (.jpeg), .gif (wersja 98a), .tif (.tiff), .png, .svg; 
11.42. -do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych o duŜych 

rozmiarach: 
11.43. .zip, .tar, .gz (.gzip), .rar 
11.44. W pełni polskojęzyczny interfejs uŜytkownika systemu 
11.45. Jednolity i przejrzysty interfejs graficzny dla kaŜdego z modułów 
11.46. Rejestracja wszelkich dokumentów/zdarzeń na wielu stanowiskach 
11.47. Rozbudowany    moduł    bezpieczeństwa    zarządzający    dostępem uŜytkowników 

zarówno do odpowiednich modułów, jak i portalu 
11.48. System operacyjny serwera zapewnia kontrolowany dostęp do zasobów bazy danych 
11.49. Wyświetlanie danych w układzie tabelarycznym standardowym i zdefiniowanym przez 

uŜytkownika/administratora.  
11.50. Definiowanie widoku uŜytkownika powinno obejmować przynajmniej: 
11.51. -definiowanie układu tabeli (liczby kolumn, szerokości, kolejności itp), 
11.52. -dynamiczne modyfikowanie widoków (grupowanie danych, przesuwnie kolumn, 

sortowanie po nagłówkach kolumn itp.) 
11.53. MoŜliwość obsługi w portalu wielu lata obrachunkowych 
11.54. System musi być zbudowany w architekturze trójwarstwowej. 
11.55. System musi być oparty o relacyjną jednolitą bazę danych SQL przynajmniej z jednym 

komercyjnym silnikiem bazy danych oraz z jednym niewymagającym zakupu 
dodatkowych licencji. 

11.56. System musi pozwalać na poprawną pracę w następujących przeglądarkach: Internet 
Explorer  w wersji co najmniej 6, Firefox w wersji co najmniej 3, Opera w wersji co 
najmniej 11, Chrome w wersji co najmniej 9. 

11.57. Na stronie portalu  w widocznym i łatwo dostępnym miejscu umieszczony będzie dostęp 
do moduł wyszukującego umoŜliwiającego znalezienie informacji dostępnych na portalu  
zawierających poszukiwane przez uŜytkownika wyraŜenie. 

11.58. Interfejs klienta portalu powinien być oparty na typowych rozwiązaniach interfejsów 
systemów internetowych i intranetowych: wykorzystywać menu, listy, formularze, przyciski 
itp. 

12. Zarządzanie środkami trwałymi w tym system zarządzania mieniem 
12.1. Ewidencja środków trwałych i pozostałych środków trwałych (wyposaŜenia) umoŜliwia 

wyodrębnienie jednostek organizacyjnych. 
12.2. Nr inwentarzowy środków trwałych i pozostałych środków trwałych umoŜliwia podział 

na części składowe środka ( np.: zestawu komputerowego na jego elementy: monitor, 
klawiaturę, jednostkę, drukarkę). 

12.3. prowadzenie karty środka trwałego i jej wydruk oraz wydruk kartoteki środków 
trwałych. Karta środka trwałego zawiera dane potrzebne do wygenerowania zestawień i 
sporządzenia  wydruków ( w formacie A4 ). 

a. środków trwałych zapisanych w bazie wg: działów gospodarki narodowej, 
b. grup KŚT, miejsca uŜytkowania, osoby odpowiedzialnej za środek. 

12.4. Przechowywanie informacji m. in. o miejscu uŜytkowania środka trwałego i osobie 
odpowiedzialnej za środek trwałych. 

12.5. MoŜliwość ewidencjonowania środka trwałego w rozbiciu na działy gospodarki 
narodowej; grupy, podgrupy, rodzaje KŚT oraz moŜliwość generowania sprawozdania SG 01 i 
przesyłania danych  do bilansu.  oraz odpowiednich dla danej klasyfikacji stawek amortyzacji. 

12.6. Emisja dokumentów obrotu środkami trwałymi o niskiej wartości umarzanymi 
jednorazowo i dokumentów obrotu pozostałymi środkami trwałymi (OT, PT, LT, MT) oraz ich 
wydruk. 

12.7. Prowadzenie inwentaryzacji, wydruk arkusza spisu z natury środków trwałych i 
pozostałych środków trwałych w celu porównania stanu faktycznego i stanu księgowego w 
dniu spisu wg miejsca uŜytkowania. 

12.8. Sporządzanie spisu z natury przy wykorzystaniu urządzenia do sczytywania kodu 
kreskowego. 
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12.9. Naliczanie amortyzacji dla wszystkich lub wielu środków trwałych z moŜliwością 
naliczania amortyzacji na koniec roku. 

12.10. MoŜliwość naliczenia umorzenia i amortyzacji wg róŜnych metod amortyzacji i z róŜną 
częstotliwością  ( m-c, rok ). 

12.11. Generowanie wydruków wg grup środków trwałych, wg klasyfikacji GUS do 
sprawozdania SG-01 

12.12. Generowanie zestawień ilościowo-wartościowych środków całkowicie umorzonych,  
12.13. Księgowanie dokumentów obrotu środkami oraz naliczonej amortyzacji i umorzenia – 

zestawienie zmian w kartotece,                         
12.14. MoŜliwość generowania i przesyłania do modułu księgowego dziennika 

zawierającego naliczone umorzenie i amortyzację. 
12.15. kartoteka dokumentów zmian środków trwałych i pozostałych środków trwałych 

umoŜliwia sporządzenie zestawień i wydruków: 
a. historii zmian dla poszczególnego środka trwałego, 
b. kwoty zmiany wg grup dokumentów zmian. 

12.16. Generowanie zestawień i ich wydruk (z moŜliwością tworzenia fragmentu wydruku): 
α. środków trwałych, pozostałych środków trwałych zapisanych w bazie, 
β. środków trwałych nie umorzonych, 
χ. środków trwałych umorzonych w 100%, 
δ. miesięcznego wykazu amortyzacji i umorzeń, 
ε. wykazu wartościowego zmian w ewidencji, 

12.17. MoŜliwość oznaczania środków trwałych oraz wyposaŜenia z wykorzystaniem kodów 
kreskowych. 

12.18. MoŜliwość sumowania powierzchni w grupie 0 (grunty) środków trwałych z podziałem 
na poszczególne klaso uŜytki, a takŜe z podziałem na miasto i wieś. 

12.19. MoŜliwość importu danych z plików SWDE. 
12.20. MoŜliwość obsługi mienia komunalnego. 
13. Ewidencja Ludności wraz z modułem wyborczym 
13.1. W ramach zamówienia wymagane jest dostarczenie homologowanego systemu 

ewidencji ludności wraz z modułem wyborczym. 
 
 
 
 

I.6. Kadry i Płace 
 
 
1. Kadry 

I. Wymagania ogólne 
1. System powinien pozwalać na wykorzystanie silnika bazodanowego systemu EZD. 
II. Funkcjonalność 
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1. Prowadzenie kartotek danych osobowych, dodatkowych, o przebiegu zatrudnienia w zakresie: 
a. danych pracownika: nazwisko, imię, drugie imię, data urodzenia, miejsce urodzenia, tytuł 

naukowy, płeć,  imiona rodziców, nazwisko panieńskie matki, nr dowodu osobistego, przez 
kogo wydany, miejsce zamieszkania (czasowe, zameldowania, do korespondencji), PESEL, 
NIP, Narodowy Fundusz zdrowia, kod tytułu ubezpieczenia, podlega/nie ubezpieczeniu 
społecznemu  
i zdrowotnemu, Urząd Skarbowy zgodny z miejscem zameldowania, nr telefonu, emeryt lub 
rencista (nr emerytury, renty, grupa inwalidzka), stosunek do słuŜby wojskowej, 

b. kwalifikacji: data i miejsce ukończenia szkoły, wyuczony zawód, specjalizacja (I, II stopień), 
znajomość języków, obecne stanowisko pracy, ukończone kursystanowiska, komórki 
organizacyjnej, zaznaczenie czy pierwsza praca pracownika (ma to wpływ na wymiar urlopu 
wypoczynkowego), czy naliczanie płac – Tak lub Nie,  

c. daty zatrudnienia w Urzędzie, 
d. okresu zatrudnienia (próbny, określony, nieokreślony, na zastępstwo), 
e. wynagrodzenia zasadniczego (kwota i grupa zaszeregowania), wynagrodzenia ryczałtowego, 

premia, dodatki (%, kwotę wylicza program) wraz z informacją o czasie, na jaki jest przyznany 
(funkcyjny, staŜowy, specjalny), 

f. danych staŜu pracy: historia zatrudnienia dla potrzeb obliczenia staŜu pracy, 
g. wymiaru etatu,  
h. wyróŜnień i kar regulaminowych, 
i. kartoteki absencji z moŜliwością nanoszenia i sumowania wszystkich moŜliwych nieobecności 

pracownika (urlop wypoczynkowy w dniach jak i w godzinach, urlop bezpłatny, urlop szkolny, 
świadczenie rehabilitacyjne, choroba, opieka nad dzieckiem chorym, opieka nad dzieckiem 
zdrowym, godziny nadliczbowe, delegacje, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop 
okolicznościowy, nieobecność usprawiedliwiona niepłatna, inne nieusprawiedliwione 
nieobecności), 

j. badań lekarskich, szkoleń BHP: moŜliwość wprowadzenia daty następnego badania, szkolenia,  
k. odbytych szkoleń dla kaŜdego pracownika z następującymi danymi: temat szkolenia, termin, 

koszt, otrzymane zaświadczenia o odbyciu kursu (szkolenia) 
l. prowadzenia bazy ofert szkoleniowych z następującymi danymi: nazwa firmy, adres, 

telefon/fax, zakres tematyczny przeprowadzanych szkoleń. 
2. Automatyczne naliczanie wymiaru urlopu, wymiaru urlopu szkolnego z moŜliwością 

wprowadzenia wymiaru na rok szkolny oraz bilansowania miesięcznego i rocznego urlopów 
(wg rodzajów), wydruk dla pracownika, kontrola wykorzystania 4 dni urlopu na Ŝądanie, 

3. MoŜliwość edycji szablonów dokumentów kadrowych z automatycznym wypełnianiem: umowa 
o pracę, świadectwo pracy, porozumienie zmieniające, angaŜ, wypowiedzenie, skierowanie na 
badania lekarskie, karta obiegowa, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu itp., 

4. Naliczanie staŜu pracy w zakładzie oraz staŜu pracy ogólnego z moŜliwością wykluczania 
okresów nakładających się na siebie, zaliczanie okresów pracy do staŜu do nagrody 
jubileuszowej, emerytury, dodatku za wysługę lat, do urlopu, 

5. Wariantowa symulacja zmian stawek wynagrodzenia wraz z moŜliwością wydruku, a w 
przypadku akceptacji automatyczne dopisanie angaŜy do kartotek,  

6. Automatyczna sygnalizacja zdarzeń określonych przez uŜytkownika np.: z 1 miesięcznym 
wyprzedzeniem upływu waŜności badań lekarskich pracowników oraz szkoleń BHP, umów na 
czas oznaczony, zmian angaŜy itp., 

7. MoŜliwość otrzymania raportu o ilości odbytych szkoleń, raportu kosztów poniesionych przez 
pracodawcę na szkolenia pracownika (wg nazwiska, wg wydziału, ogółem w Urzędzie), 

8. Prowadzenie archiwum dla pracowników zwolnionych z moŜliwością wydruku zaświadczeń, 
9. Prowadzenie kartoteki złoŜonych ofert osób ubiegających się o pracę wraz z moŜliwością 

wyszukiwania i kojarzenia ofert w naborach wewnętrznych podając jako kryterium np. 
wykształcenie wyŜsze, 

10. MoŜliwość samodzielnego generowania raportów na poziomie uŜytkownika i administratora z 
dowolnie wybranych elementów za róŜne okresy za pomocą generatorów raportów (dla 
przykładu wg daty urodzenia, wg daty zatrudnienia, wg czasu trwania umowy, wg wysokości 
wynagrodzenia, wg wieku, płci, wykształcenia, stanowisk), 

11. Automatyczne generowanie sprawozdań Z 03, Z 06, Z 12, Z 05, Z 02, 
12. Prowadzenie kartoteki ocen okresowych zgodnie z obowiązującymi przepisami podając termin 

przeprowadzonej oceny oraz ocenę, 
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13. Kalkulator budŜetu w zakresie wynagrodzeń- symulacja zmian wynagrodzeń, 
14. Podział pracowników wg grup zatrudnionych – pracownicy obsługi, merytoryczni, staŜyści, 

odbywający słuŜbę zastępczą, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, pracownicy 
merytoryczni, 

15. MoŜliwość wydruków list obecności, absencji chorobowej za okres od do w podziale na grupy 
pracowników, 

16. MoŜliwość wydruku zestawienia osób, które w zadanym okresie uzyskają prawo do nagrody 
jubileuszowej, wzrostu lub uzyskania dodatku za wysługę lat, 

17. Tworzenie i eksport danych do programu PŁATNIK ( dokumenty zgłoszeniowe), 
18. Automatyczne przesyłanie danych do programu płacowego, 

2. Płace 
I. Wymagania ogólne 
1. System powinien pozwalać na wykorzystanie silnika bazodanowego systemu EZD. 
II. Funkcjonalność 
1. Naliczanie płac, sporządzanie wypłaty głównej, dodatkowych, uzupełniających oraz korekt. 
2. MoŜliwość wprowadzania jednorazowych potrąceń i składników, oraz wprowadzania 

składników naliczanych procentowo, 
3. Naliczanie, wyrównywanie, korygowanie wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków ZUS – 

moŜliwość zablokowania naliczenia składki na Fundusz Pracy dla pracowników po powrocie z 
urlopu macierzyńskiego, naliczenie 14 – dniowego okresu wypłaty wynagrodzenia 
chorobowego w roku dla pracowników, którzy ukończyli 50 lat. Naliczenie podstawy 
macierzyńskiego z uwzględnieniem dodatku staŜowego zachowując okres z jakiego naliczona 
jest podstawa („stara podstawa” chorobowego przed macierzyńskim), 

4. Sporządzanie wypłat dodatkowych: Nagród, nagrody „13”, nagrody jubileuszowej, odpraw, 
ekwiwalentów, ryczałtów, nadgodzin, zwrotu składek FUS – moŜliwość korekt,  

5. Rozliczanie zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłat 
pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno- prawnych, 

6. Rozliczenie składek na ubezpieczenie FUS, zdrowotnej i fundusz pracy. MoŜliwość 
przeniesienia danych pracowników i zleceniobiorców do systemu Płatnik, 

7. Prowadzenie kartotek podatkowych, zasiłkowych i rocznych, 
8. Sporządzanie wydruków list płac, odcinków „pasków”, pasków- RMUA oraz zestawień z 

dowolnie wypranych składników w celu sprawdzenia poprawności sporządzenia rozliczeń i 
potrąceń, 

9. Wprowadzanie danych i rozliczanie diet radnych, 
10. Sporządzanie zestawień i wydruków rocznych PIT-4R, dla pracowników oraz osób z którymi 

zawarte zostały umowy cywilno-prawne – PIT-11, PIT-40, PIT-8C,  PIT-R, 
11. Sporządzanie dowolnych zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, 
12. Przechowywanie „bazy danych” identyfikacyjnych, ewidencyjnych, 
13. Prowadzenie rozliczeń w związku z udzielonymi poŜyczkami ZFŚS, PKZP, moŜliwość 

wprowadzenia raty, składki oraz  wysokości zadłuŜenia, 
14. Eksport przelewów bankowych na konta osobiste pracowników, 

15. Współpraca z Systemem Finansowo-Księgowym”: 
a. tworzenie PK zgodnie z klasyfikacją budŜetową i eksport do księgowości, 
b.  klasyfikacja budŜetowa w wypłacie głównej winna być dopasowana do wydziału, 
c. moŜliwość zmiany klasyfikacji w przypadku wypłat dodatkowych (np. pracownik SM – umowa 

zlecenie OŚ), 
d.  moŜliwość wprowadzenia odpowiedniej klasyfikacji dla osób zatrudnianych na podstawie 

umów cywilno- prawnych, 

15. Dane podsumowujące:  Generowanie danych do sprawozdań Z-03 i Z-06, 
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16. MoŜliwość obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych- ZFŚS: 
a. prowadzenie kartotek pracowników z obsługą wszystkich rodzajów świadczeń finansowanych z 

ZFŚS, 
b. moŜliwość uzyskania informacji o wielkości uzyskanych dofinansowań pracownika w ciągu 

roku, 
c. moŜliwość naliczania dopłat:  
− procentowych (np.: do biletów) na rzecz pracownika i członka rodziny, z uwzględnieniem 

róŜnego procentu dofinansowania w zaleŜności od dochodu 
−  kwotowych (np.: do karnetów)  na rzecz pracownika i członka rodziny, z uwzględnieniem 

róŜnych kwot (np.: dla osoby dorosłej lub dziecka), 
d. moŜliwość generowania wykazu potrąceń z wynagrodzeń w ramach określonych rodzajów 

świadczeń, 
e. moŜliwość generowania wykazu pracowników, którzy przekroczyli zadaną wartość świadczeń 

na potrzeby naliczenia podatku od wynagrodzeń, 

17. MoŜliwość obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo- PoŜyczkowej– PKZP i funduszu 
mieszkaniowego w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych- FMZFŚS 

a. prowadzanie niezaleŜnych kartotek poŜyczek PKZP  i poŜyczek mieszkaniowych (w tym 
archiwalnych), moŜliwość prowadzenia  tych kartotek równieŜ dla osób nie będących 
pracownikami,  

b. moŜliwość uzyskania poŜyczek PKZP i poŜyczek mieszkaniowych zgodnie z regulaminami 
PKZP i FMZFŚS,  

c.  moŜliwość zawieszania spłat poŜyczek na określony okres, moŜliwość umarzania poŜyczek,  
d. moŜliwość określenia: oprocentowania poŜyczek mieszkaniowych w skali roku  w zaleŜności od 

kwoty zadłuŜenia, harmonogramu spłaty, daty i kwoty pierwszej raty oraz wielkości i ilości 
pozostałych rat, 

e. moŜliwość generowania wykazu pracowników zawierającego rodzaj poŜyczki, kwotę poŜyczki, 
miesięcznej raty i pozostałego zadłuŜenia, 

f.  moŜliwość generowania wykazu potrąceń z wynagrodzeń w ramach określonych rodzajów 
poŜyczek, 

g. moŜliwość generowania wykazu wkładów i obrotów miesięcznych kartotek PKZP. 

18. MoŜliwość transmisji danych (wkłady, potrącenia, podatek) z kartotek ZFŚS, FMZFŚS, PKZP 
do kartotek płacowych w celu obliczania wynagrodzeń, wykazanie stanów PKZP i FMZFŚS na 
pasku wypłat, 

19. MoŜliwość pobierania danych z kartotek płacowych do  kartotek ZFŚS, FMZFŚS, PKZP w celu 
aktualizacji stanu zadłuŜenia. 

 
 

I.7. e-Podpis 
1. Infrastruktura Klucza Publicznego dla mieszkańców. 
1.1. Infrastruktura Klucza Publicznego dla mieszkańców musi zawierać usługę Lokalnego Urzędu 

Certyfikacji zarządzającą certyfikatami mieszkańców. 
1.2. Lokalny Urząd Certyfikacji musi umoŜliwiać wygenerowanie certyfikatów X.509 w wersji 3 

oraz par kluczy RSA o długości 1024 bitów oraz 2048 bitów dla mieszkańców, 
1.3. Lokalny Urząd Certyfikacji musi umoŜliwiać tworzenie ścieŜek zaufania – uznając certyfikaty 

innych Lokalnych Urzędów Certyfikacji za zaufane, musi automatycznie wykorzystać 
certyfikaty z innych, zaufanych LUC we własnej infrastrukturze, 

1.4. Lokalny Urząd Certyfikacji musi umoŜliwiać odwołanie wystawionych certyfikatów przez 
administratora usługi, 

1.5. Lokalny Urząd Certyfikacji musi zapewniać publiczną dystrybucję list uniewaŜnionych 
certyfikatów CRL. 

1.6. Lokalny Urząd Certyfikacji musi umoŜliwiać wystawienie certyfikatów na kartach 
inteligentnych. 

1.7. Lokalny Urząd Certyfikacji musi umoŜliwiać wystawienie certyfikatów w postaci plików. 
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1.8. Posiadacz certyfikatu wystawionego przez Lokalny Urząd Certyfikacji musi mieć moŜliwość 
wykorzystania certyfikatu do zapewnienia poufności korespondencji z urzędem. 

1.9. Posiadacz certyfikatu wystawionego przez Lokalny Urząd Certyfikacji musi mieć moŜliwość 
wykorzystania certyfikatu do uwierzytelniania i autoryzacji w usługach on-line jakie świadczy 
Urząd dla mieszkańców, a w szczególności skrzynki podawczej. 

2. Infrastruktura Klucza Publicznego dla pracowników. 
2.1. Musi umoŜliwiać współpracę z usługami katalogowymi LDAP. 
2.2. Musi umoŜliwiać wygenerowanie certyfikatów niekwalifikowanych X.509 dla pracowników na 

kartach inteligentnych. 
2.3. Uwierzytelnianie pracowników w usługach katalogowych na podstawie wygenerowanych 

certyfikatów. 
2.4. W skład infrastruktury wchodzą: 
a. Mikroprocesorowe karty inteligentne dla pracowników Zamawiającego, 
b. Oprogramowanie middleware dla kart inteligentnych, 
c. Usługi Jednokrotnego Logowania typu enterprise SSO,  
d. Usługi PKI. 

2.5. Infrastruktura Klucza Publicznego dla pracowników będzie słuŜyła zrealizowaniu 
następujących celów: 

a. Ochrona danych elektronicznych Zamawiającego. 
b. Zapewnienie identyfikacji oraz weryfikacji toŜsamości pracowników w wybranych systemach 

teleinformatycznych Zamawiającego. 
c. Poświadczenie autentyczności danych elektronicznych z wykorzystaniem podpisu cyfrowego. 
d. Zbudowanie systemu centralnego zarządzania uŜytkownikami oraz zasobami infrastruktury 

teleinformatycznej. 

2.6. Wymagania techniczne Infrastruktury Klucza Publicznego dla pracowników 
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a. Kryptograficzny moduł sprzętowy do zabezpieczania certyfikatów uŜytkowników w formie 
mikroprocesorowej karty inteligentnej o następujących parametrach technicznych: 

b. Karta wieloaplikacyjna oparta na układzie EEPROM z pamięcią o minimalnej wielkości 64kB. 
c. System operacyjny oparty na  JavaCardTM 2.2. 
d. Zarządzanie kartą zgodne z GlobalPlatform 2.1.1. 
e. Wbudowany generator kluczy RSA o długości do 2048 bitów. 
f. Certyfikaty bezpieczeństwa dla karty z systemem operacyjnym: FIPS 140-2 Level 3 oraz 

Common Criteria EAL4+ lub silniejsze. 
g. Zgodność z profilem zabezpieczeń CEN/ISSS Protection Profile SSCD Type 3. 
h. Posiada dwa interfejsy fizyczne: stykowy i bezstykowy. 
i. Interfejs stykowy zgodny z ISO/IEC 7816-1,-2,-3 T=0/T=1. 
j. Komunikacja poprzez interfejs stykowy za pomocą komend APDU w standardzie ISO 7816-4. 
k. Interfejs bezstykowy zgodny z ISO/IEC 14443-1,-2,-3 oraz opcjonalnie ISO/IEC 14443-4 

(protokół T=CL), przy zachowaniu pełnej antykolizyjności. 
l. Interfejs bezstykowy zgodny z normą ISO 14443 typ A i kompatybilny ze standardem 

przemysłowym MIFARE® Classic o pojemności pamięci 1kB oraz 4kB. 
m. Dla kart musi być moŜliwość instalacji oprogramowania middleware zgodnego z PKCS#11 i 

CSP, dostępnego dla systemów Microsoft® Windows XP i Vista, Linux, Solaris oraz MacOS 
X. 

n. Format karty zgodny z normą ID-1 standardu ISO/IEC 7810:2003. 
o. Aplikacja umoŜliwiająca pracę w infrastrukturze klucza publicznego (PKI) z certyfikatem : 

FIPS 140-2 Level 3 lub silniejszym. 
p. Aplikacja zapewniającą bezpieczny magazyn danych. 
q. Aplikacja zapewniającą bezpieczne zarządzanie systemem plików. 
r. Karta inteligentna wraz z oprogramowaniem na niej umieszczonym musi umoŜliwiać pod 

względem technicznym oraz prawnym umieszczenie na niej waŜnego certyfikatu 
kwalifikowanego – spełniać warunki zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 7 sierpnia 2002 roku w sprawie określania warunków technicznych i organizacyjnych 
dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla 
kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych 
dla bezpiecznych urządzeń słuŜących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego 
(Dz.U. nr 128 z dnia 12 sierpnia 2002 roku. poz. 1094) do Ustawy o podpisie elektronicznym 
z dnia 18 września 2001 roku (Dz. U. nr 130 z dnia 15 listopada 2001 r., poz. 1450 z późn. 
zm.). 

Oprogramowanie middleware dla kart inteligentnych: 
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a. Wersja językowa – polska. 
b. Kompatybilne z systemami operacyjnymi Microsoft Windows XP PL, Microsoft Windows Vista 

w wersjach 32- i 64-bitowych. 
c. Zgodne z kartami inteligentnymi w oparciu o standard komunikacyjny ISO 7816. 
d. UmoŜliwia pracę z kartami inteligentnymi z systemem operacyjnym opartym na Java Card 

2.2TM. 
e. UmoŜliwia pracę z czytnikami kart inteligentnych zgodnych ze standardem PC/SC. 
f. UmoŜliwia zarządzanie kartami o specyfikacji zgodnej z GlobalPlatform 2.1.1. 
g. UmoŜliwia obsługę kluczy RSA o długości 1024- oraz  2048-bitów.  
h. UmoŜliwia pracę z certyfikatami cyfrowymi zgodnymi ze standardem X.509. 
i. Wspiera standardy kryptograficzne infrastruktury PKI: PKCS#7, 10, 11,12, Microsoft CAPI 

2.0, SSL v3 oraz S/MIME. 
j. Obsługuje następujące algorytmy infrastruktury klucza symetrycznego DES, Triple DES. 
k. Zapewnia bezpośrednią integrację się z usługami w oparciu o infrastrukturę PKI,  w 

szczególności: 
l. Logowanie do stacji roboczej będącej klientem usług katalogowych przy pomocy certyfikatu 

cyfrowego, 
m. Blokowanie oraz wylogowanie uŜytkownika ze stacji roboczej po usunięciu karty z czytnika, 
n. Automatyczna rejestracja certyfikatu w systemie operacyjnym po włoŜeniu karty do czytnika, 
o. Usuwanie certyfikatu z systemu operacyjnego po usunięciu karty z czytnika, 
p. Dostęp do serwerów aplikacji Webowych w oparciu o standard SSL v3 oraz certyfikaty 

cyfrowe za pomocą przeglądarek: Microsoft Internet Explorer w wersjach 6.x, 7x i 8.x, Mozilla 
Firefox 1.5x, 2.x i 3.x oraz Netscape 4.76, 7.1 i 8 

q. Podpisywanie i szyfrowanie poczty elektronicznej w następujących programach:  
r. Microsoft Outlook 2000 SP3 (Office 2000), Microsoft Outlook 2002 SP3 (Office XP), Microsoft 

Outlook 2003 bez Service Pack lub z SP1 oraz SP2 (Office 2003), Microsoft Outlook 2007 
(Office 2007), oraz Thunderbird 1.5.0.4 lub nowszym. 

s. Wyświetla kod umoŜliwiający odblokowanie karty po jej inicjalizacji w systemie. 
t. UmoŜliwia ustalenie kodu PIN oraz jego późniejszą zmianę. 
u. UmoŜliwia zarządzanie certyfikatami na karcie (import, eksport, podgląd, usunięcie i 

wygenerowanie). 
v. UmoŜliwia zapis na karcie co najmniej 6 certyfikatów w tym przynajmniej jednego certyfikatu 

kwalifikowanego. 
w. Zawiera moduł diagnostyczny umoŜliwiającą przeprowadzenie testu karty, czytnika, 

oprogramowania oraz niezbędnych sterowników i bibliotek. 
x. Musi zapewniać moŜliwość instalacji w trybie zdalnym przez administratora domeny za 

pomocą przeznaczonego do tego oprogramowania. 

2.7. Szczegółowe wymagania funkcjonalne dla Infrastruktury  Klucza Publicznego dla 
pracowników. Mikroprocesorowe karty inteligentne dla pracowników Zamawiającego: 

a. Karty muszą zostać spersonalizowane graficznie według wzoru dostarczonego przez 
Zamawiającego - Zamawiający dostarczy bazę danych nazwisk i zdjęć do personalizacji oraz 
wzór graficzny do naniesienia na karty. 

b. Karty zostaną spersonalizowane elektronicznie w sposób umoŜliwiający pracę z pozostałymi 
elementami rozwiązania. 

2.8. Oprogramowanie middleware dla kart inteligentnych: 
a. Oprogramowanie middleware musi umoŜliwiać rozszerzenie funkcjonalności systemów 

operacyjnych o pracę z kartami inteligentnymi. 
b. Oprogramowanie middleware musi umoŜliwiać logowanie uŜytkowników do stacji roboczych 

po włoŜeniu karty i wpisaniu numeru PIN. 
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2.9. Usługi Jednokrotnego Logowania typu enterprise SSO. 
a. Usługi jednokrotnego logowania typu enterprise SSO – instalowanym na stacjach roboczych 

Zamawiającego. 
b. Usługi jednokrotnego logowania muszą zarządzać dostępem do aplikacji uŜytkowników usług 

katalogowych, do oprogramowania zainstalowanego na komputerach oraz aplikacji i stron 
WWW określonych przez pracowników Zamawiającego. 

c. Usługi jednokrotnego logowania muszą pracować w oparciu o usługi katalogowe, 
umoŜliwiając centralne zarządzanie usługami przez administratora infrastruktury 
teleinformatycznej Zamawiającego. 

d. WdroŜenie usług jednokrotnego logowania musi uwzględniać dostosowanie usług do 
oprogramowania zainstalowanego na komputerach oraz aplikacji i stron WWW określonych 
przez Zamawiającego oraz udostępnienie konfiguracji w postaci skryptów. 

e. WdroŜenie usług jednokrotnego logowania musi uwzględniać dostosowanie usług do 
oprogramowania dostarczonego w ramach zamówienia oraz dostarczenie konfiguracji w 
postaci skryptów. 

f. Usługi jednokrotnego logowania muszą spełniać warunki określone w Wymaganiach 
technicznych. 

2.10. Usługi katalogowe. 
a. Usługi katalogowe muszą pracować w trybie kontrolerów domeny. 
b. WdroŜenie usług katalogowych musi odwzorować strukturę organizacyjną Zamawiającego w 

postaci hierarchicznej bazy danych umoŜliwiając wygodne i przejrzyste zarządzanie 
uŜytkownikami oraz zasobami teleinformatycznymi  Zamawiającego. 

c. Usługi katalogowe muszą zostać wdroŜone w charakterze centralnej bazy uŜytkowników 
udostępnionej pozostałym elementom systemu, w szczególności Systemowi EZD. 

d. Usługi katalogowe muszą umoŜliwiać centralne uwierzytelnianie uŜytkowników. 
e. Usługi katalogowe muszą umoŜliwiać współpracę z systemami operacyjnymi dostarczonymi 

w ramach zamówienia. 
f. Usługi katalogowe muszą umoŜliwiać aktualizację sygnatury czasowej logowania. 
g. Usługi katalogowe muszą umoŜliwiać przechowywanie historii identyfikatorów SID. 
h. Usługi katalogowe muszą umoŜliwiać rozszerzania definicji domyślnych obiektów na potrzeby 

ewentualnej rozbudowy systemów zintegrowanych z usługami katalogowymi. 

II.9. Usługi PKI 
a. Usługi PKI muszą zostać wdroŜone z uwzględnieniem dwustopniowej hierarchii. Jeden 

główny urząd certyfikacji oraz lokalny urząd certyfikacji wystawiający certyfikaty. 
b. Usługi PKI muszą zostać wdroŜone w postaci urzędów certyfikacji zapewniających wsparcie 

dla usług PKI w infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiającego. 
c. Usługi PKI muszą zostać wdroŜone w sposób zapewniający bezpieczeństwo oraz ciągłość 

pracy w przypadku awarii. 
d. Główny urząd certyfikacji po wystawieniu certyfikatów dla lokalnych urzędów certyfikacji musi 

zostać odłączony od sieci teleinformatycznej oraz zachowany w postaci umoŜliwiającej 
szybkie jego uruchomienie. 

e. Usługi PKI muszą umoŜliwiać współpracę z usługami katalogowymi dostarczonymi w ramach 
zamówienia. 

f. Usługi PKI muszą umoŜliwiać wystawienie certyfikatów m.in. do logowania uŜytkowników do 
stacji, podpisywania i szyfrowania dokumentów/poczty e-mail. 

g. Usługi PKI muszą umoŜliwiać wydawanie certyfikatów na karty inteligentne. 
h. Usługi PKI muszą zapewniać mechanizmy kontroli i zarządzania zawartością wystawianych 

certyfikatów (tworzenie, obsługa i zarządzanie szablonami certyfikatów). 
 

I.8. e-Przedsi ębiorca 
  

1. Serwis będzie dostępny jako tematyczny serwis internetowy, jako moduł rozbudowywanego 
portalu internetowego Gminy Baborów oraz Krapkowice lub pod bezpośrednim adresem 
eprzedsiebiorca.baborow.pl, eprzedsiebiorca.krapkowice.pl oraz będzie miał przygotowaną 
specjalną wersję graficzną dla infomatów z ekranem dotykowym (duŜe przyciski i 
odpowiednio przygotowane formularze). 

2. Panel zarządzania treścią modułu będzie integralną częścią panelu zarządzania strony www 
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Urzędu Miejskiego, uprawnieni redaktorzy będą mogli wprowadzać i edytować treść serwisu. 
3. Będzie posiadał bazę danych kont uŜytkowników poszukujących pracy (bez konieczności 

gromadzenia danych osobowych – jedynie numeru telefonu lub adresu email) oraz firm 
oferujących zatrudnienie. Oferty będą wzajemnie kojarzone. Wprowadzenie informacji do 
systemu będzie bezpłatne i będzie się odbywać za pomocą formularza na stronie www. 
KaŜdy z uŜytkowników będzie miał moŜliwość edycji własnych danych. Nad serwisem będzie 
sprawował opiekę uprawniony redaktor lub grupa redakcyjna, która moŜe dokonywać 
ewentualnej korekty błędów oraz nieścisłości. 

4. Przedsiębiorcy udostępniając oferty pracy będą jednocześnie wprowadzeni do katalogu firm 
w podziale według branŜy i będą aktywnie reklamowani na stronach serwisu. KaŜda firma 
będzie mogła przygotować opis działalności, logo, dane adresowe oraz dostarczyć zdjęcia 
dotyczące swojej działalności. 

5. Wprowadzane oferty pracy oraz wizytówki przedsiębiorców będą publikowane na stronie 
głównej portalu Gminy w sposób losowy. 

6. Serwis zostanie wyposaŜony w przeglądarkę kanałów RSS. Będzie umoŜliwiać publikowanie 
aktualności z zewnętrznych serwisów informacyjnych o tematyce gospodarczej w sferze 
globalnej oraz lokalnej. 

7. Statystyki serwisu pozwolą na ocenę skuteczności jego funkcjonowania oraz obserwowania 
trendów. 

 

I.9. e-Turystyka 
 

1. Rozbudowa istniejącej turystycznej mapy interaktywnej Gminy Baborów 
(http://www.baborow.pl/mapa/). Zamawiający oczekuje dostarczenia profesjonalnego 
cyfrowego podkładu kartograficznego dla terenu całej gminy o stopniu szczegółowości 
zapewniającym prezentację nazw ulic oraz rozmieszczenia budynków dla kaŜdej z 
miejscowości.  

2. Aktualizacja oprogramowania mapy interaktywnej, szczególnie panelu zarządzania treścią 
mapy, w tym integracja mapy ze stroną internetową poprzez generowanie bezpośrednich 
odnośników do obiektów na mapie, które będą zastosowane w treści strony www. 

3. Rozbudowa treści mapy o wyszukiwanie nazw ulic i obiektów bezpośrednio na jednej mapie 
(agregacja mapy gminy i mapy miasta). 

4. Uzupełnienie mapy o profesjonalne wykonane zdjęcia sferyczne wysokiej rozdzielczości 
przypisane do obiektów lub miejsc na mapie, które umoŜliwiają pokazanie widoku z danego 
punktu we wszystkich wymiarach – wokół wskazanego punktu widokowego. Zdjęcia mają 
moŜliwość przybliŜania oraz oddalania widoku. Przewiduje się wykonanie do 50 zdjęć 
sferycznych. 

 
 

I.10. Rozbudowany serwis WWW 
 

1. Po aktualizacji serwis ma być zgodny z rekomendacjami wypracowanymi przez W3C i 
opisanymi na stronie http://www.w3.org/WAI/guid-tech.html w dokumencie WCAG 2.0. Serwis 
będzie spełniał wymagania WCAG 2.0 na poziomie podstawowym.  

2. Serwis powinien poprawnie funkcjonować na następujących przeglądarkach internetowych (w 
wersjach co najmniej):  Firefox 3.6.x, Internet Explorer 7, Opera 10.6, Chrome 8.0. 

3. Oprogramowanie, narzędzia i usługi wykonane lub uŜyte w trakcie tworzenia serwisu spełniać 
będą wszystkie obowiązujące wymogi zawarte w prawie polskim oraz odpowiednich 
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dyrektywach UE. Kodowanie znaków: UTF-8. Format strony www zgodny z HTML 4.01 lub 
XHTM 1.0. 

4. Serwis zostanie rozbudowany pod kątem rozwoju komunikacji społecznej, zostaną 
uruchomione następujące moduły: 

a. Wersje językowe strony www: czeska, angielska i niemiecka – ma to zapewnić 
moŜliwość zapoznania się społeczeństwu z zagranicznych gmin partnerskich z 
walorami Gminy Baborów oraz aktywnością jej mieszkańców. Przygotowane wersje 
językowe zostaną wypełnione treścią przez zamawiającego lub zastosowana 
zostanie inna technologia umoŜliwiająca częściowe zautomatyzowanie tłumaczenia. 

b. Moduł E-Sonda - ankiety na stronie www. MoŜliwość definiowania pytań i odpowiedzi. 
Moduł umoŜliwia sądowanie opinii społeczności lokalnej w wielu zagadnieniach. 

c. Moduł Komentarze - komentarze uŜytkowników do opublikowanych treści na 
podstronie; moduł zawiera zabezpieczenia i moŜliwości blokowania niepoŜądanych 
treści oraz spamu. Jako uzupełnienie modułu E-Sonda umoŜliwia wyraŜenie opinii 
mieszkańcom na tematy poruszane na stronach www Urzędu Miejskiego. UmoŜliwia 
prowadzenie wirtualnej dyskusji. 

d. Moduł Czat - umoŜliwia prowadzenie rozmowy pisanej pomiędzy zaproszonym 
gościem a osobami odwiedzającymi stronę www. Moduł zawiera opcję 
wcześniejszego zadawania pytań, na które gość odpowiada podczas trwania czata. 
Jest to narzędzie komunikacji społecznej umoŜliwiającej zadanie wielu publicznie 
postawianych pytań władzy lokalnej oraz zaproszonym gościom i otrzymanie 
odpowiedzi na forum publicznym. Wszystkie pytania i odpowiedzi są archiwizowane i 
publicznie dostępne.  

e. Moduł E-Newsletter - subskrypcja informacji o nowościach na stronie www na podany 
przez uŜytkownika adres e-mail; seryjne wysyłanie wiadomości do wielu 
subskrybentów. Pozwala na bieŜące informowanie o nowościach na stronie www 
poprzez wiadomości emailowe. 

f. Moduł E-Ogłoszenia - system publikowania ogłoszeń przez zewnętrznych 
uŜytkowników strony www o definiowalnej kategorii np. kupię, sprzedam, zamienię. 
UmoŜliwia bezpłatne zamieszczanie ogłoszeń mieszkańcom obszaru gminy. 
Ogłoszenia są zamieszczane poprzez przygotowany formularz. Ogłoszenia są 
zamieszczane na standardowy okres 21 dni, następnie są usuwane z systemu. 

g. Moduł Prasowy - wybrane treści strony www dostępne jedynie dla autoryzowanych 
uŜytkowników po podaniu hasła dostępowego. SłuŜy do przekazywania treści 
promujących gminę akredytowanym dziennikarzom w pierwszej kolejności. 

h. Moduł Kalendarz wydarzeń - przeglądanie informacji o aktualnych i zaplanowanych 
wydarzeniach, imprezach, uroczystościach w formie kalendarza miesięcznego. 
Pozwala z wyprzedzeniem zapoznać się z planowanymi imprezami i wydarzeniami 
lokalnymi. 

5. Serwis internetowy otrzyma kilka szat graficznych uatrakcyjniających jego wizerunek 
(wiosenna, letnia, jesienna, zimowa, wersje okazjonalne: na BoŜe Narodzenie, Wielkanoc, 
wersja Ŝałobna). Wersje graficzne strony www dla poszczególnych pór roku promują 
aktywność oraz wydarzenia przypisane do aktualnej pory roku. Zamawiający akceptuje kaŜdą 
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z propozycji wersji graficznych strony. Otrzymuje równieŜ projekty źródłowe szaty graficznej 
wraz z prawami autorskimi.  Materiały niezbędne do opracowania projektu graficznego  
dostarcza zamawiający (znaki graficzne i zdjęcia)  

6. Opracowanie stron tematycznych dla jednostek organizacyjnych urzędu (OPS, GZOKiS, 
Zespół Szkół, Gminne Przedszkole) w ramach portalu internetowego Gminy Baborów. 
Opracowane strony będą niezaleŜnie funkcjonowały pod  subdomenami w domenie 
baborow.pl oraz jednocześnie będą powiązane graficznie z serwisem urzędowym, który 
będzie równieŜ korzystał w wybranych informacji publikowanych na stronach jednostek. Takie 
rozwiązanie umoŜliwi obniŜenie kosztów funkcjonowania serwisów internetowych, poniewaŜ 
będą one częścią serwisu internetowego Urzędu Miejskiego. Serwis internetowy urzędu 
będzie posiadał jeden panel zarządzania oraz wiele kont uŜytkowników o róŜnych 
uprawnieniach (administratorzy, redaktorzy główni, edytorzy). Serwis będzie podzielony na 
moduły tematyczne: serwis internetowy urzędu oraz serwisy internetowe jednostek. 
Redaktorzy jednostek będą mieli uprawnienia do edycji jedynie własnych modułów, jednak 
wprowadzane przez nich treści będą dostępne dla redaktora głównego serwisu i będzie miał 
on moŜliwość opublikowania tej samej informacji w róŜnych modułach w wybranych 
miejscach menu (nie ma potrzeby duplikowania wprowadzanych treści). Wszyscy redaktorzy 
będą mieli równieŜ moŜliwość korzystania z jednego repozytorium plików, co równieŜ 
wyeliminuje wielokrotne wprowadzanie do strony www tych samych plików przez róŜnych 
redaktorów. Rozbudowa serwisu zachowuje pełną spójność obecnie funkcjonującej strony 
www i wszystkie treści łącznie z archiwalnymi będą dostępne. 

7. Przygotowanie Biuletynu Informacji Publicznej dla jednostek umoŜliwi korzystanie z usługi BIP 
z jednego zagregowanego produktu. KaŜda z jednostek otrzyma równieŜ indywidualny adres 
internetowy dla BIP. 

Specyfikacja systemu zarządzania treścią 
1. Modułowy system cms z podziałem na treści tematyczne – przykładowo strona 
podzielona na 3 części, kaŜda o innej kolorystyce i tematyce np. dla turysty, dla mieszkańca, 
dla inwestora. MoŜliwość uruchomienia kilku odrębnie wyglądających stron www 
zarządzanych z tego samego panelu administracyjnego. Dodatkowo moŜliwość przypisania 
indywidualnej grafiki do wybranych działów głównych strony www. 

2. Wersje językowe serwisu zarządzane z jednego panelu 

3. Menu lokalizowane w dowolnym miejscu strony www np. w prawej, górnej części 
obszaru nagłówka lub dolnej lewej stronie, w środkowej części serwisu. Menu ma moŜliwość 
tworzenia grup menu, które będą wyświetlać się w wybranych miejscach strony. Oprócz tego 
moŜliwość wyboru ze strony wskazanego działu, dla którego po kliknięciu pojawi się 
dodatkowe, indywidualne menu. 

4. Menu  zawsze rozwijalne, ale bez przeładowywania strony www – struktura do 4 
poziomów. Podstrony mogą być być dołączane do dowolnych pozycji menu w strukturze. 
MoŜliwość dołączania tej samej podstrony do róŜnych pozycji menu wielopoziomowego 
(opcja podawania źródła pierwotnej publikacji). 

5. MoŜliwość stosowania ikon w menu oraz róŜnych aktywnych elementów, np. 
podświetlanie tła, róŜne moŜliwości stosowania wypunktowań i wcięć. 

6. Wielopoziomowy system nadawania uprawnień redaktorów (administrator główny, 
redaktor główny, redaktorzy wprowadzający treść bez moŜliwości publikowania. Redaktor 
główny (naczelny) po zalogowaniu otrzymuje listę wprowadzonych/zmienionych podstron i je 
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zatwierdza do publikacji lub przed zatwierdzeniem edytuje. Zawsze wymagany email przy 
zakładaniu konta redaktora oraz imię i nazwisko (konieczne do usługi listy mailingowej – 
powiadomień o nowościach na stronie www). Redaktor moŜe samodzielnie zmieniać login i 
hasło, ale hasło musi być wymuszane, aby spełniało wymagania bezpieczeństwa  np. min. 8 
znaków i 2 cyfry i duŜa litera. 

7. Dziennik logowań do strony zapisuje daty i czasy logowań i prób logowań w podziale 
na redaktorów strony www. 

8. Logowanie wszystkich zdarzeń w systemie – rejestrowanie czynności redaktora: 
wprowadzanie, edytowanie, usuwanie. Przechowywana Informacja ma dotyczyć jedynie o 
zaistnieniu zdarzenia i wskazaniu edytowanej podstrony. 

9. Przechowywanie skasowanych podstron przez zdefiniowaną liczbę dni, następnie 
skasowanie po tym terminie (kosz jak w systemie Windows) oraz powiadomienie 
administratora i redaktora głównego o wykonanym skasowaniu poprzez wiadomość na adres 
email. 

10. Aktywny lokalizer pod tytułem podstrony z moŜliwością klikania w poziom wyŜej  i 
wyświetlania treści z tego poziomu. Lokalizer jest odzwierciedleniem rozwiniętego menu. 

11. Nadawanie uprawnień do korzystania z wbudowanego edytora WYSIWYG 
(nieporadni redaktorzy będą mieli wyłączony dostęp – decyduje administrator). Edytor do 
strony www będzie miał moŜliwość skutecznego czyszczenia treści kopiowanych z edytorów 
tekstu. Będzie posiadał podstawowe moŜliwości formatowania tekstu (pobrubianie, kursywa, 
podkreślanie, wypunktowanie, justowanie, tworzenie tabel) oraz moŜliwość publikowania 
plików do pobrania oraz zdjęć.  

12. Szyfrowanie połączeń do części administracyjnej i formularzy przesyłających dane 
uŜytkowników serwisu za pomocą SSL z wykorzystaniem klucza weryfikowanego 
certyfikatem wydanym przez zaufane Centrum Certyfikacji dla domeny baborow.pl. CA 
wydające certyfikat musi być obecne co najmniej w przeglądarkach: Internet Explorer, 
Firefox, Opera, Chrome w systemie Windows XP i wyŜszych. 

13. Edytowana treść podstrony ma moŜliwość podglądu przed publikacją. 

14. KaŜda podstrona moŜe mieć indywidualne definiowane metatagi: title, description, 
keywords. 

15. MoŜliwość dodawania treści do obszarów bocznych menu, stopki i nagłówka: tekstu, 
zdjęć (banerów), plików do pobrania, animacji, linków wewnętrznych, galerii, formularzy. 
Obszary te mają taką samą funkcjonalność jak treść podstrony. 

16. Szablony wyświetlania treści na podstronie – tworzenie, modyfikacja (np. przetargi, 
załatwianie spraw, najczęściej zadawane pytania). Szablony są wcześniej utworzone w 
systemie – po wejściu na nową podstronę redaktor wybiera szablon i w treści edytora wkleja 
się przygotowany kod html – np. dobrze przygotowana i  prawidłowo sformatowana tabela, w 
której tylko wprowadza się treść. 

17. Ukrywanie nazwy adresu email na stronie WWW (np. za pomocą kodu javascript) – 
wstawiany na stronę adres email za pomocą przycisku w edytorze „wstaw bezpiecznie adres 
email” spowoduje, Ŝe nie będzie on czytelny dla automatów spamujących. 
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18. Publikowanie daty pierwszej publikacji podstrony oraz daty ostatniej modyfikacji, 
podpis redaktora modyfikującego treść, ikonka drukowania treści podstrony - dopasowanie do 
drukarki A4 tło białe tekst czarny. MoŜliwość włączania i wyłączania tych opcji. 

19. Kalendarz wydarzeń (miesięczny) z zaznaczaniem i klikaniem tylko dni w których 
wydarzenie zostało wprowadzone. Przełączanie miesięcy/lat bez konieczności 
przeładowywania podstrony. 

20. Automatycznie generowana mapa serwisu – spisu treści strony www, zawierającego 
odnośniki do poszczególnych podstron lub pozycji menu. 

21. MenedŜer plików (załączniki ogólnodostępne w ramach serwisu – seryjne wgrywanie 
plików, wyświetlanie daty dodania, rozmiaru i opisu) oraz galeria zdjęć. MoŜliwość przesyłania 
plików poprzez usługę ftp na serwer, a następnie import wgranych plików do menedŜera 
plików strony www. Importowane pliki zdjęć mają moŜliwość wyboru wielkości miniatury oraz 
rozmiaru zdjęcia powiększanego. 

22. Sonda – ankieta na stronie WWW – dowolne umieszczenia na stronie – w treści 
podstrony, w bocznym menu, w stopce oraz nagłówku. 

23. Moduł ograniczonego dostępu  -  treść wybranych podstron jedynie na hasło dla 
zdefiniowanych uŜytkowników – konieczność zakładania kont uŜytkowników i przyznawania 
dostępu przez administratora. 

24. Newsletter z definiowaniem grupy odbiorców – umieszczanie w wybranym miejscu 
strony www (podstrona, menu boczne, stopka, nagłówek). W wysyłanej newsletterem 
wiadomości znajdzie się bezpośredni odnośnik do usunięcia adresu email z newslettera. 
Definiowanie treści newslettera na podstawie dodawanych podstron. Automat inteligentnie 
rozsyłający wiadomości – z interwałem czasowym. 

25. Publikowanie kanałów RSS jak i przygotowywanie treści  do RSS 

26. Wersja lajtowa (uproszczona) strony dla telefonów komórkowych oraz urządzeń z 
ekranami o niskiej rozdzielczości  – wyświetlanie strony www w następujący sposób:  w 
górnej części baner graficzny, a poniŜej odnośniki jako działy, pozycje menu oraz podstrony 
do wyświetlenia – jeśli są w treści zdjęcia to publikujemy tylko ich miniatury, których nie 
moŜna powiększać. MoŜliwość wyboru podstron do publikacji na wersji mobilnej przez 
administratora lub redaktora głównego. 

27. Moduł polecenia strony – kliknięcie opcji „poleć stronę” otworzy formularz, w którym 
będą: dane osoby polecającej wraz z jej mailem – wiadomość polecająca będzie wysyłana z 
adresu email tej osoby – konieczna weryfikacja prawidłowości adresu email. 

28. Tryb aktualności dla wybranych pozycji menu – definiowane sposobu wyświetlania 
newsów. MoŜliwość opracowania szablonów wyświetlania newsów – równieŜ na konkretnie 
zdefiniowanym obszarze np. 400 x 300 pikseli. Na liście newsów koniecznie moŜliwość 
wyświetlania daty publikacji oraz zajawki (treści wstępu)  wraz ze zdjęciem i odnośnikiem 
„zobacz więcej”. 

29. Statystyki wizyt: ogólnie (od momentu uruchomienia strony) , w miesiącu, dziennie z 
porównaniem zeszłego miesiąca i zeszłego dnia. Wyświetlanie w dowolnym miejscu strony 
www. 

30. Imieniny, wyświetlanie aktualnej daty, godziny –jako kilka szablonów np.:  jako kartka 



 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2007-2013 

Strona 52 z 84 
 

z kalendarza. 

31. Generator formularzy – tworzenie formularza na podstronie w 3 krokach. MoŜliwość 
opracowania kilku gotowych szablonów formularzy kontaktowych do wpisania jedynie adresu 
email odbiorcy danych wysyłanych formularzem. Dane zgromadzone w formularzu są 
wysyłane na wskazany adres email. 

32. Odnośniki wewnętrzne w ramach serwisu do podstron lub pozycji menu. 

33. Wyszukiwarka – odnajdowanie fraz w treści podstron, w nazwach załączników, w 
opisach załączników, w polach opisowych dokumentów PDF. Pod polem wyszukiwarki 
dostępne są  tagi wyszukiwania. Wynik wyszukiwania w treści podstron oraz w dokumentach 
musi być wyświetlany na jednej podstronie wynikowej, w zdefiniowanych przypadkach 
dołączony wynik wyszukiwania w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 
I.11. e-Biblioteka (Baborów) 

 
WdroŜeniem objęta będzie biblioteka główna oraz jej 3 filie. Wszystkie placówki biblioteczne powinny 

pracować z jedną centralna bazą danych obejmującą równieŜ wspólną bazę czytelników. Jedna legitymacja 
czytelnicza musi uprawniać czytelnika do korzystania z wszystkich placówek bibliotecznych.  System 
powinien oferować bibliotece hosting baz danych. Bazy danych oraz oprogramowanie serwerowe powinny 
być zainstalowane i przechowywane poza biblioteką. W bibliotece i filiach na stanowiskach klienckich z 
dostępem do Internetu powinno być zainstalowane wyłącznie oprogramowanie klienckie.  
 

1. Opis wymaganej funkcjonalności systemu.  
1.1. System powinien obsługiwać następujące procesy biblioteczne: katalogowanie i 

wyszukiwanie (nazywane funkcjami podstawowymi), pobieranie danych poprzez Internet 
(nazywane retrokonwersją), udostępnianie materiałów bibliotecznych, prowadzenie 
inwentarzy i rejestrów ubytków, zamawianie i rezerwowanie materiałów, obsługę 
bibliografii, skontrum (inwentaryzację). System powinien umoŜliwiać czytelnikowi 
wyszukiwanie, zamawianie i rezerwowanie materiałów bibliotecznych  poprzez WWW. 
System powinien udostępniać dane poprzez protokół Z39.50 (do współpracy z 
multiwyszukiwarkami np. KARO lub FIDKAR).  

1.2. Oprogramowanie powinno realizować wszystkie funkcje poprzez korzystanie ze wspólnej 
bazy danych na 5 stanowiskach komputerowych znajdujących się w siedzibie głównej 
Biblioteki i w poszczególnych filiach.  W tym celu oprogramowanie powinno pracować w 
architekturze klient/serwer tj. składać się z części „bazodanowej” (nazywanej serwerem 
aplikacji) oraz „uŜytkowej”. Komunikacja między częścią bazodanową i uŜytkową 
powinna być realizowana poprzez protokół oparty na TCP/IP. 

2. Serwer aplikacji  
2.1. Powinien obsługiwać wszystkie funkcje systemu poprzez protokół komunikacyjny oparty na 

TCP/IP. 
2.2. Powinien umoŜliwiać przechowanie i przetwarzanie rekordów bibliograficznych, wzorcowych 

(dla haseł formalnych i rzeczowych) oraz zasobu w formacie MARC 21. 
2.3. Powinien umoŜliwiać obsługę dowolnej liczby niezaleŜnych katalogów w tym katalogu 

księgozbioru oraz bibliografii regionalnej. 
2.4. Powinien utrzymywać kartoteki wzorcowe dla haseł formalnych i rzeczowych oraz 

kontrolować zgodność zapisu odpowiednich pól z tymi kartotekami.  
2.5. Powinien umoŜliwiać adaptację struktury logicznej bazy w zakresie pozwalającym na 

tworzenie baz obejmujących wszystkie materiały biblioteczne, takie jak: ksiąŜki, 
czasopisma, dane bibliograficzne i faktograficzne (regionalne, tematyczne), zbiory 
specjalne (płyty, kasety, zbiory muzyczne, dźwiękowe, itp.). 

2.6. Powinien umoŜliwiać adaptacje struktury logicznej bazy w sposób nie wpływający na fizyczną 
strukturę bazy. Lista tabel i ich budowa powinny być niezaleŜne od logicznej struktury 
bazy. 

2.7. Powinien umoŜliwiać dołączanie do rekordów bibliograficznych dowolnych plików (np. 
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graficznych) 
2.8. Powinien umoŜliwiać definiowanie baz o nietypowych strukturach logicznych (dodawanie 

nowych typów rekordów logicznych o budowie zaprojektowanej wg bieŜących potrzeb 
uŜytkownika). 

2.9. Powinien umoŜliwiać administratorowi programowanie form prezentacji danych. 
2.10. Powinien umoŜliwiać administratorowi programowanie formularzy do wprowadzania 

danych z dostępem do list wzorcowych dla wybranych pól. 
2.11. Powinien umoŜliwiać administratorowi programowanie indeksów porządkujących rekordy 

bazy. 
2.12. Powinien umoŜliwiać administratorowi programowanie kryteriów wyszukiwawczych. 
2.13. Powinien umoŜliwiać administratorowi programowanie niestandardowych zestawień 

bibliograficznych (w tym kart katalogowych), tabelarycznych, eksportu danych do pliku 
tekstowego, RTF, CSV lub ISO2709. 

2.14. Powinien umoŜliwiać administratorowi programowanie operacji na zbiorach rekordów. 
2.15. Powinien kontrolować dostęp do poszczególnych funkcji poprzez uprawnienia nadawane 

przez administratora poszczególnym uŜytkownikom. 
2.16. Powinien posiadać mechanizm dodawania rozszerzeń funkcjonalności (moduły ładowane 

dynamicznie). 
2.17. Powinien umoŜliwiać definiowanie stałych podzbiorów katalogu zawierających rekordy o 

wybranych cechach (np. nowości, zbiory poszczególnych filii), 
2.18. Powinien umoŜliwiać dostęp do danych poprzez protokół Z29.50 
2.19. Powinien  umoŜliwiać wyszukiwanie danych oraz zamawianie i rezerwowanie materiałów 

poprzez protokół HTTP 
2.20. Oprogramowanie powinno pracować w systemie operacyjnym Linux 
2.21. Oprogramowanie powinno zawierać system zarządzania bazą danych licencjonowany na 

dowolna liczbę równoczesnych uŜytkowników 
3. Funkcje podstawowe systemu 
3.1. Powinien pozwalać na przeglądanie list rekordów uporządkowanych wg dowolnego z 

zaprogramowanych indeksów, 
3.2. Powinien umoŜliwiać uŜytkownikowi wybranie dowolnej z zaprogramowanych form 

prezentacji danych. 
3.3. Powinien umoŜliwiać wybieranie danych z list wzorcowych. 
3.4. Powinien tworzyć podzbiory katalogu (kolekcje) z wykorzystaniem zaprogramowanych 

kryteriów elementarnych oraz dowolnych wyraŜeń konstruowanych poprzez operatory 
boolowskie, 

3.5. Powinien umoŜliwiać uzyskanie przynajmniej następujących zestawień: 
a. karta katalogowa, 
b. zestawienie bibliograficzne, 
c. indeksy zestawienia bibliograficznego, 
d. eksport danych MARC 21 do pliku ISO2709. 

3.6. Powinien umoŜliwiać wydruk etykiet z kodami kreskowymi oraz programowanie etykiet RFID, 
3.7. Powinien tworzyć zestawienia bibliograficzne w formacie RTF i bezpośrednio wywoływać 

zewnętrzny edytor tektowy (np. Word) do przentacji takich zestawień. 
3.8. Powinien blokować funkcje modyfikowania danych dla  niezalogowanych uŜytkowników, 
3.9. Powinien pozwalać na wprowadzanie i modyfikowanie rekordów bibliograficznych oraz 

wzorcowych (z podziałem na hasła formalne i rzeczowe), poprzez aktywny formularz 
umoŜliwiający dodawanie i usuwanie pól, dodawanie i usuwanie podpól, wyłączanie i 
włączanie prezentacji grup wybranych pól, kopiowanie rekordów, korzystanie z list 
wzorcowych przy wypełnianiu pól 1XX, 7XX i 6XX, generowanie rekordów wzorcowych z 
zawartości pól  1XX, 7XX i 6XX. 

3.10. Powinien kontrolować unikalność opisów bibliograficznych na podstawie pól 1XX, 7XX, 
6XX, 8XX oraz pól wskazanych przez Zamawiającego. 

3.11. Powinien umoŜliwiać automatyczne propagowanie zmian w hasłach rekordów 
wzorcowych do odpowiednich rekordów bibliograficznych. 

3.12. Powinien umoŜliwiać realizowanie programów modyfikacji wielu rekordów wg procedury 
wybieranej z menu lub poprzez program wyraŜany w specjalnym języku skryptowym.  

3.13. Powinien pozwalać na globalne usuwanie danych katalogowych. 
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3.14. Powinien umoŜliwiać wprowadzanie obcojęzycznych znaków diakrytycznych poprzez 
wybór znaku z listy. 

3.15. UmoŜliwiać zakładanie kont logowania i nadawanie róŜnych uprawnień. 
3.16. Realizować funkcje diagnostyczne i umoŜliwiać przeprowadzanie zdalnych napraw 

uszkodzeń bazy. 
3.17. Powinien umoŜliwiać wprowadzenie rekordów MARC 21 z pliku w formacie ISO2709. 
3.18. Powinien umoŜliwiać wprowadzenie rekordów MARC 21 z pliku w formacie tekstowym. 
3.19. Powinien umoŜliwiać określenie standardu kodowania polskich znaków diakrytycznych w 

pobieranym pliku. Obsługiwane powinny być co najmniej MAZOVIA, LATIN II 
równowaŜne CP852, CP1250-Windows, ALA, UTF-8 i nietypowa strona kodowa 
Biblioteki Narodowej.  

3.20. Powinien umoŜliwiać wskazanie rodzaju pobieranych rekordów: bibliograficzne, 
wzorcowe.  

3.21. Powinien umoŜliwiać obejrzenie zawartości pliku na ekranie bez dokonywania importu 
np. w celu sprawdzenia prawidłowości kodowania znaków.  

3.22. Powinien umoŜliwiać pomijanie przy imporcie pól zasobu (949).  
3.23. Powinien sygnalizować błędy importu (np. brak rekordu wzorcowego) i umoŜliwiać 

pominięcie lub ręczną edycję importowanego rekordu.  
3.24. Powinien tworzyć plik logu importu. 
3.25. Powinien tworzyć plik rekordów odrzuconych podczas importu. 
4. Wymagania w zakresie funkcji retrokonwersji  
4.1. Powinien umoŜliwiać połączenie zdalne z dowolnym katalogiem udostępnionym protokołem 

Z39.50 (co najmniej z Biblioteką Narodową), wyszukanie (kryteria autor, tytuł, ISBN lub 
hasło przedmiotowe) oraz pobranie do bazy własnej wskazanego rekordu 
bibliograficznego.  

4.2. Powinien umoŜliwiać połączenie zdalne z katalogiem wybranej biblioteki, obsługiwanej tym 
samym systemem bibliotecznym, wyszukanie oraz pobranie do bazy własnej 
wskazanego rekordu bibliograficznego. 

5. Wymagania w zakresie funkcji udostępniania 
5.1. Powinien umoŜliwiać pracę on-line wielu placówek na jednej bazie danych, obejmującej dane 

katalogowe i czytelnicze. 
5.2. Powinien zapewnić unikalność danych czytelników poprzez kontrolę nazwiska i imienia, nr 

Pesel oraz innych danych wskazanych przez Zamawiającego. 
5.3. Powinien pozwalać na wprowadzanie i modyfikowanie danych czytelników biblioteki poprzez 

formularz ustalony dla danej instalacji. 
5.4. Powinien umoŜliwiać zastosowanie tej samej  legitymacji czytelniczej z kodem kreskowym do 

identyfikacji czytelnika we wszystkich placówkach. 
5.5. Powinien umoŜliwiać zarejestrowanie przez pracownika operacji: 
a. przyjęcia egzemplarza do udostępniania,  
b. udostępnienia egzemplarza,  
c. zwrotu egzemplarza (z ew. naliczeniem kary),  
d. prolongaty, 
e. zarezerwowania egzemplarza dostępnego (i skasowania rezerwacji), 
f. zamówienia dowolnego, z aktualnie wypoŜyczonych egzemplarzy rekordu (i skasowanie 

zamówienia), 
g. zarejestrowania wizyty czytelnika, 
h. przyjęcia wpłaty (kara, kaucja) z wydrukiem automatycznie numerowanego pokwitowania 

(KP), 
i. wypłaty kaucji z wydrukiem automatycznie numerowanego pokwitowania (KW), 
j. zgłoszenia do wycofania egzemplarza zagubionego lub zniszczonego, 
k. zablokowania moŜliwości udostępniania egzemplarza oraz wycofania tego stanu. 

5.6. Powinien realizować najczęściej wykonywane operacje (udostępnienie i zwrot egzemplarza) 
poprzez odczyt kodów kreskowych lub etykiet RFID i naciśnięcie klawisza ENTER. 

5.7. Powinien tworzyć zapis narastający (log) wszystkich operacji realizowanych przez 
pracownika wypoŜyczalni. 

5.8. Powinien umoŜliwiać odrębną rejestrację wypoŜyczeń, rezerwacji i zamówień, wpłat i wypłat 
dokonywanych w róŜnych placówkach. 
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5.9. Powinien sygnalizować zrealizowanie zamówienia (po zwrocie egzemplarza) i umoŜliwiać 
wydruk pokwitowania rezerwacji (rewersu). 

5.10. Powinien umoŜliwiać wykrywanie przeterminowanych pozycji, wymagających 
monitowania. 

5.11. Powinien umoŜliwiać wydruk upomnień (monitów) oraz naliczanie opłat za wysłanie. 
5.12. Powinien wysyłać automatycznie upomnienia poprzez pocztę elektroniczną. 
5.13. Powinien umoŜliwiać blokowanie konta czytelnika z moŜliwością  odnotowania powodu 

blokady i moŜliwością wyboru blokady  ze słownika, modyfikowalnego przez 
administratora (dodawanie, poprawianie). 

5.14. D
ostawca systemu obowiązany jest do przekonwertowania katalogu biblioteki   z formatu 
SOWA do MARC21.  

5.15. Powinien umoŜliwiać uzyskanie wydruków statystyki pracy wypoŜyczalni w układzie 
miesięcznym lub okresowym obejmujących co najmniej: 

a. liczby czytelników zarejestrowanych w podanym okresie, z podziałem wiekowym i wg 
ustalonego dla danej instalacji podziału zawodowego, 

b. liczby wypoŜyczeń  zarejestrowanych w podanym okresie, z podziałem wiekowym i wg 
ustalonego dla danej instalacji podziału zawodowego, 

c. liczby wypoŜyczeń  zarejestrowanych w podanym okresie, z podziałem wiekowym i wg 
ustalonego dla danej instalacji podziału zbiorów, 

d. liczby odwiedzin rejestrowanych w podanym okresie, z podziałem wiekowym i wg ustalonego 
dla danej instalacji podziału zawodowego. 

5.16. Powinien umoŜliwiać uzyskanie wydruku konta czytelnika (stanu bieŜącego i historii 
zmian). 

5.17. Powinien umoŜliwiać automatyczną identyfikację egzemplarzy i czytelników poprzez 
kody kreskowe oraz poprzez etykiety i legitymacje RFID. 

5.18. Powinien umoŜliwiać identyfikację czytelnika poprzez odczyt karty SmatCard 
6. Wymagania w zakresie funkcji prowadzenia inwentarzy i rejestrów ubytków  
6.1. Powinien umoŜliwiać przeprowadzanie procedury ubytkowania w co najmniej trzech fazach: 

zgłoszenie do wycofania, przygotowanie protokołu i ubytkowanie (wycofanie). 
6.2. Powinien umoŜliwiać przeglądanie list egzemplarzy znajdujących się w poszczególnych 

fazach, 
6.3. Powinien umoŜliwiać zgłoszenie z powodu: zaginięcia w bibliotece (brak względny), 

zniszczenia (“zaczytania”),  utracenia lub zagubienia (przez czytelnika), 
zdezaktualizowania lub przekazania (innej instytucji). 

6.4. Powinien  umoŜliwiać przygotowanie protokołu poprzez “ręczne” wskazanie egzemplarzy, 
które mają znaleźć się na wspólnym protokole wycofania. 

6.5. Protokoły powinny być numerowane automatycznie rrrrnnn (rrrr – rok przygotowania 
protokołu, nnn – numer kolejny) lub ręcznie (uŜytkownik nadaje numer protokołu, system 
kontroluje unikalność). 

6.6. Przeprowadzać ubytkowanie egzemplarzy, pozostawiając w bazie danych opisy 
bibliograficzne wycofwanych materiałów. Opisy bibliograficzne, dla których wycofano 
wszystkie egzemplarze powinny stać się niewidoczne dla czytelnika. 

6.7. Powinien umoŜliwiać tworzenie kartoteki egzemplarzy w oprawie. 
6.8. Powinien umoŜliwiać tworzenie kartoteki egzemplarzy, które zablokowano przed 

wypoŜyczaniem. 
6.9. Powinien umoŜliwiać wydruki co najmniej: 
a. księgi inwentarzowej, 
b. dowodu wpływu, 
c. zestawienia ilościowo-wartościowego nabytków i ubytków w podanym okresie, 
d. struktury nabytków i ubytków w podanym okresie, 
e. rejestru ubytków, 
f. protokółu ubytkowania. 

7. Wymagania w zakresie funkcji zamawiania i rezerwowania  
7.1. Powinien umoŜliwiać czytelnikowi poprzez WWW zarezerwowanie egzemplarza wskazanej 
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pozycji katalogowej (system powinien wybierać dowolny z dostępnych egzemplarzy). 
7.2. Powinien umoŜliwiać czytelnikowi poprzez WWW samodzielne zamówienie wskazanej 

pozycji katalogu, której wszystkie egzemplarze są aktualnie wypoŜyczone. 
7.3. W przypadku wielu niezaleŜnych wypoŜyczalni umoŜliwiać czytelnikowi wskazanie placówki 

w której rezerwuje lub zamawia. 
7.4. Powinien umoŜliwiać czytelnikowi poprzez WWW przeglądanie konta wypoŜyczeń. 
7.5. Powinien umoŜliwiać czytelnikowi poprzez WWW przedłuŜanie (prolongowanie) wypoŜyczeń i 

zamówień. 
7.6. Powinien umoŜliwiać pracownikowi oznaczenie egzemplarzy zarezerwowanych, które zostały 

przygotowane do odbioru (odszukane w magazynie). 
7.7. Powinien realizować automatyczny wydruk powiadomień rezerwacji (np. w celu odszukania 

odpowiednich egzemplarzy w magazynie). 
7.8. Powinien umoŜliwiać kasowanie rezerwacji i zamówień. 
7.9. Powinien umoŜliwiać blokowanie funkcji rezerwacji on-line we wskazanych przez bibliotekę 

godzinach.  
7.10. Powinien umoŜliwiać czytelnikowi poprzez WWW zmianę wybranych danych osobowych 

(np. adresu e-mail, hasła dostępu do konta) 
7.11. Powinien realizować wydruki co najmniej: 
a. materiałów zamówionych w podanym okresie, 
b. egzemplarzy zarezerwowanych w podanym okresie, 
c. statystyk ilości samoobsługowych dostępów do konta, zamówień i rezerwacji. 

  

7. Wymagania w zakresie funkcji obsługi skontrum: 
7.1. Powinien umoŜliwiać utworzenie kartoteki obejmującej numery inwentarzowe egzemplarzy 

ubytkowanych poza systemem komputerowym. 
7.2. Powinien rejestrować egzemplarze znajdujące się w bibliotece przez odczyt kodów 

kreskowych lub odczyt etykiet RFID. 
7.3. Błędy odczytu sygnalizować dźwiękiem (o ile komputer wyposaŜony jest w kartę dźwiękową i 

głośniki), umoŜliwiając pracownikowi przeprowadzanie operacji w oddaleniu od 
komputera (np. czytnik bezprzewodowy lub przedłuŜacz kabla). 

7.4. Powinien umoŜliwiać wyzerowanie wyników skontrum (przed następnym skontrum). 
7.5. Powinien umoŜliwiać oznaczenie brakujących egzemplarzy jako braki względne. 
7.6. Powinien realizować wydruki takie jak: 
a. załączniki skontrum, 
b. wykaz braków (nie zgłoszonych), 
c. wykaz braków względnych, 
d. wykaz sprzeczności, 
e. podsumowanie skontrum. 

 
 
 

I.12. e-Biblioteka (Krapkowice) 
 

W ramach wdroŜenia przeprowadzona zostanie modernizacja eksploatowanego w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Krapkowicach bibliotecznego systemu informatycznego SOWA2/TEXT, pozwalająca na 
udostępnienie czytelnikom e_usług: wyszukiwania informacji w katalogu biblioteki, zamawiania i 
rezerwowania wybranych pozycji, umoŜliwienie czytelnikowi dostępu on-line do własnych konta, oraz 
wzbogacenie katalogu o pliki multimedialne, np. okładki ksiąŜek, spisy treści. 

Modernizacja eksploatowanego w bibliotece systemu SOWA2 z formatem TEXT  powinna obejmować: 
a. zainstalowanie na serwerze bazy danych umoŜliwiającej przetwarzanie danych w formacie MARC21, 
b. poszerzenie istniejącego systemu SOWA2 o funkcjonalność co najmniej zgodną z funkcjonalnością 

uŜytkowanego wcześniej systemu SOWA1 zawierającego moduły: podstawowy z serwerem aplikacji, 
opracowania inwentarza, obsługi wypoŜyczalni ze statystykami, gromadzenia druków zwartych, 
retrokonwersji z protokołem  Z3950. Specyfikacja zmodyfikowanych modułów została zawarta w 
punkcie II, 

c. poszerzenie funkcjonalności o nowe moduły: zamawiania i rezerwowania, skontrum oraz serwisu 
WWW, 
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d. zainstalowanie zmodyfikowanego oprogramowania na serwerze Zamawiającego, 
e. konwersję danych do formatu MARC 21, 
f. poszerzenie liczby licencji do 10 stanowisk uŜytkowych (jednocześnie zalogowanych), 
g. zapewnienie serwisu zmodyfikowanego systemu,  
h. konwersję danych do formatu MARC21, 
i. przeszkolenie uŜytkowników systemu. 

 
1. Specyfikacja zmodyfikowanych modułów 
1.1. Oprogramowanie powinno realizować wszystkie funkcje poprzez korzystanie ze wspólnej 

bazy danych na co najmniej dziesięciu stanowiskach komputerowych znajdujących się w 
siedzibie głównej Biblioteki i w poszczególnych filiach.  W tym celu oprogramowanie 
powinno pracować nadal w architekturze klient/serwer tj. składać się z części 
„bazodanowej” (nazywanej serwerem aplikacji) oraz „uŜytkowej”. Komunikacja między 
częścią bazodanową i uŜytkową powinna być realizowana poprzez protokół oparty na 
TCP/IP. 

1.2. Oprogramowanie uŜytkowe musi pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Windows, co 
najmniej w wersji XP SP3. System powinien umoŜliwiać równoczesną pracę 
oprogramowania na 10 stanowiskach. 

2. Serwer aplikacji powinien 
2.1. Obsługiwać wszystkie funkcje systemu poprzez protokół komunikacyjny oparty na TCP/IP. 
2.2. UmoŜliwiać przechowanie i przetwarzanie rekordów bibliograficznych, wzorcowych (dla haseł 

formalnych i rzeczowych) oraz zasobu w formacie MARC 21. 
2.3. UmoŜliwiać obsługę dowolnej liczby niezaleŜnych katalogów w tym katalogu księgozbioru 

oraz bibliografii. 
2.4. Utrzymywać kartoteki wzorcowe dla haseł formalnych i rzeczowych oraz kontrolować 

zgodność zapisu odpowiednich pól z tymi kartotekami.  
2.5. UmoŜliwiać adaptację struktury logicznej bazy w zakresie pozwalającym na tworzenie baz 

obejmujących wszystkie materiały biblioteczne, takie jak: ksiąŜki, czasopisma, dane 
bibliograficzne i faktograficzne (regionalne, tematyczne), zbiory specjalne (płyty, kasety, 
zbiory muzyczne, dźwiękowe, itp.). 

2.6. UmoŜliwiać adaptacje struktury logicznej bazy w sposób nie wpływający na fizyczną strukturę 
bazy. Lista tabel i ich budowa powinny być niezaleŜne od logicznej struktury bazy. 

2.7. UmoŜliwiać dołączanie do rekordów bibliograficznych dowolnych plików (np. graficznych) 
2.8. UmoŜliwiać definiowanie baz o nietypowych strukturach logicznych (dodawanie nowych 

typów rekordów logicznych o budowie zaprojektowanej wg bieŜących potrzeb 
uŜytkownika). 

2.9. UmoŜliwiać administratorowi programowanie form prezentacji danych. 
2.10. UmoŜliwiać administratorowi programowanie formularzy do wprowadzania danych z 

dostępem do list wzorcowych dla wybranych pól. 
2.11. UmoŜliwiać administratorowi programowanie indeksów porządkujących rekordy bazy. 
2.12. UmoŜliwiać administratorowi programowanie kryteriów wyszukiwawczych. 
2.13. UmoŜliwiać administratorowi programowanie niestandardowych zestawień 

bibliograficznych (w tym kart katalogowych), tabelarycznych, eksportu danych do pliku 
tekstowego, RTF, CSV lub ISO2709. 

2.14. UmoŜliwiać administratorowi programowanie operacji na zbiorach rekordów. 
2.15. Kontrolować dostęp do poszczególnych funkcji poprzez uprawnienia nadawane przez 

administratora poszczególnym uŜytkownikom. 
2.16. Posiadać mechanizm dodawania rozszerzeń funkcjonalności (moduły ładowane 

dynamicznie). 
2.17. UmoŜliwiać definiowanie stałych podzbiorów katalogu zawierających rekordy o 

wybranych cechach (np. nowości, zbiory poszczególnych filii), 
2.18. UmoŜliwiać dostęp do danych poprzez protokół Z29.50 
2.19. UmoŜliwiać wyszukiwanie danych oraz zamawianie i rezerwowanie materiałów poprzez 

protokół HTTP 
2.20. Serwer aplikacji powinien pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Linux.  
2.21. Serwer aplikacji powinien zawierać system zarządzania bazą danych licencjonowany na 

dowolna liczbę równoczesnych uŜytkowników 
3. Moduł podstawowy powinien 
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3.1. Pozwalać na przeglądanie list rekordów uporządkowanych wg dowolnego z 
zaprogramowanych indeksów, 

3.2. UmoŜliwiać uŜytkownikowi wybranie dowolnej z zaprogramowanych form prezentacji danych. 
3.3. UmoŜliwiać wybieranie danych z list wzorcowych. 
3.4. Tworzyć podzbiory katalogu (kolekcje) z wykorzystaniem zaprogramowanych kryteriów 

elementarnych oraz dowolnych wyraŜeń konstruowanych poprzez operatory boolowskie, 
3.5. UmoŜliwiać uzyskanie przynajmniej następujących zestawień: 
a. karta katalogowa, 
b. zestawienie bibliograficzne, 
c. indeksy zestawienia bibliograficznego, 
d. eksport danych MARC 21 do pliku ISO2709. 

3.6. UmoŜliwiać wydruk etykiet z kodami kreskowymi oraz programowanie etykiet RFID, 
3.7. Tworzyć zestawienia bibliograficzne w formacie RTF i bezpośrednio wywoływać zewnętrzny 

edytor tektowy (np. Word) do przentacji takich zestawień. 
3.8. Blokować funkcje modyfikowania danych dla  niezalogowanych uŜytkowników, 
3.9. Pozwalać na wprowadzanie i modyfikowanie rekordów bibliograficznych oraz wzorcowych (z 

podziałem na hasła formalne i rzeczowe), poprzez aktywny formularz umoŜliwiający 
dodawanie i usuwanie pól, dodawanie i usuwanie podpól, wyłączanie i włączanie 
prezentacji grup wybranych pól, kopiowanie rekordów, korzystanie z list wzorcowych przy 
wypełnianiu pól 1XX, 7XX i 6XX, generowanie rekordów wzorcowych z zawartości pól  
1XX, 7XX i 6XX. 

3.10. Kontrolować unikalność opisów bibliograficznych na podstawie pól 1XX, 7XX, 6XX, 8XX 
oraz pól wskazanych przez Zamawiającego. 

3.11. UmoŜliwiać automatyczne propagowanie zmian w hasłach rekordów wzorcowych do 
odpowiednich rekordów bibliograficznych. 

3.12. UmoŜliwiać realizowanie programów modyfikacji wielu rekordów wg procedury 
wybieranej z menu lub poprzez program wyraŜany w specjalnym języku skryptowym.  

3.13. Pozwalać na globalne usuwanie danych katalogowych. 
3.14. UmoŜliwiać wprowadzanie obcojęzycznych znaków diakrytycznych poprzez wybór znaku 

z listy. 
3.15. UmoŜliwiać zakładanie kont logowania i nadawanie róŜnych uprawnień. 
3.16. Realizować funkcje diagnostyczne i umoŜliwiać przeprowadzanie zdalnych napraw 

uszkodzeń bazy. 
3.17. UmoŜliwiać wprowadzenie rekordów MARC 21 z pliku w formacie ISO2709. 
3.18. UmoŜliwiać wprowadzenie rekordów MARC 21 z pliku w formacie tekstowym. 
3.19. UmoŜliwiać określenie standardu kodowania polskich znaków diakrytycznych w 

pobieranym pliku. Obsługiwane powinny być co najmniej MAZOVIA, LATIN II 
równowaŜne CP852, CP1250-Windows, ALA, UTF-8 i nietypowa strona kodowa 
Biblioteki Narodowej.  

3.20. UmoŜliwiać wskazanie rodzaju pobieranych rekordów: bibliograficzne, wzorcowe.  
3.21. UmoŜliwiać obejrzenie zawartości pliku na ekranie bez dokonywania importu np. w celu 

sprawdzenia prawidłowości kodowania znaków.  
3.22. UmoŜliwiać pomijanie przy imporcie pól wskazanych  przez uŜytkownika. 
3.23. UmoŜliwiać przy imporcie konwersję wybranych pól wg algorytmu zaprogramowanego 

przez uŜytkownika.. 
3.24. Sygnalizować błędy importu (np. brak rekordu wzorcowego) i umoŜliwiać pominięcie lub 

ręczną edycję importowanego rekordu.  
3.25. Tworzyć plik logu importu. 
3.26. Tworzyć plik rekordów odrzuconych podczas importu. 
3.27. UmoŜliwiać wiązanie z rekordami MARC21 dowolnych plików multimedialnych, np. 

skanów okładek. 
4. Moduł retrokonwersji powinien 
4.1. UmoŜliwiać połączenie zdalne z dowolnym katalogiem udostępnionym protokołem Z39.50 (co 

najmniej z Biblioteką Narodową), wyszukanie (kryteria autor, tytuł, ISBN lub hasło 
przedmiotowe) oraz pobranie do bazy własnej wskazanego rekordu bibliograficznego.  

4.2. UmoŜliwiać połączenie zdalne z katalogiem wybranej biblioteki, obsługiwanej tym samym 
systemem bibliotecznym, wyszukanie oraz pobranie do bazy własnej wskazanego 
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rekordu bibliograficznego. 
 

5. Moduł obsługi wypoŜyczalni ze statystykami powinien 
5.1. UmoŜliwiać pracę on-line wielu placówek na jednej bazie danych, obejmującej dane 

katalogowe i czytelnicze. 
5.2. Zapewnić unikalność danych czytelników poprzez kontrolę nazwiska i imienia, nr Pesel oraz 

innych danych wskazanych przez Zamawiającego. 
5.3. Pozwalać na wprowadzanie i modyfikowanie danych czytelników biblioteki poprzez formularz 

ustalony dla danej instalacji. 
5.4. UmoŜliwiać zastosowanie tej samej  legitymacji czytelniczej z kodem kreskowym do 

identyfikacji czytelnika we wszystkich placówkach. 
5.5. UmoŜliwiać zarejestrowanie przez pracownika operacji: 
a. przyjęcia egzemplarza do udostępniania,  
b. udostępnienia egzemplarza,  
c. zwrotu egzemplarza (z ew. naliczeniem kary),  
d. prolongaty,  
e. zarezerwowania egzemplarza dostępnego (i skasowania rezerwacji), 
f. zamówienia dowolnego, z aktualnie wypoŜyczonych egzemplarzy rekordu (i skasowanie 

zamówienia), 
g. zarejestrowania wizyty czytelnika, 
h. przyjęcia wpłaty (kara, kaucja) z wydrukiem automatycznie numerowanego pokwitowania 

(KP), 
i. wypłaty kaucji z wydrukiem automatycznie numerowanego pokwitowania (KW), 
j. zgłoszenia do wycofania egzemplarza zagubionego lub zniszczonego, 
k. zablokowania moŜliwości udostępniania egzemplarza oraz wycofania tego stanu. 

5.6. Realizować najczęściej wykonywane operacje (udostępnienie i zwrot egzemplarza) poprzez 
odczyt kodów kreskowych lub etykiet RFID i naciśnięcie klawisza ENTER. 

5.7. Tworzyć zapis narastający (log) wszystkich operacji realizowanych przez pracownika 
wypoŜyczalni. 

5.8. UmoŜliwiać odrębną rejestrację wypoŜyczeń, rezerwacji i zamówień, wpłat i wypłat 
dokonywanych w róŜnych placówkach. 

5.9. Sygnalizować zrealizowanie zamówienia (po zwrocie egzemplarza) i umoŜliwiać wydruk 
pokwitowania rezerwacji (rewersu). 

5.10. UmoŜliwiać wykrywanie przeterminowanych pozycji, wymagających monitowania. 
5.11. UmoŜliwiać wydruk upomnień (monitów) oraz naliczanie opłat za wysłanie. 
5.12. Wysyłać automatycznie upomnienia poprzez pocztę elektroniczną. 
5.13. UmoŜliwiać blokowanie konta czytelnika z moŜliwością  odnotowania powodu blokady i 

moŜliwością wyboru blokady  ze słownika, modyfikowalnego przez administratora 
(dodawanie, poprawianie). 

5.14. UmoŜliwiać uzyskanie wydruków statystyki pracy wypoŜyczalni w układzie miesięcznym 
lub okresowym obejmujących co najmniej: 

5.15. liczby czytelników zarejestrowanych w podanym okresie, z podziałem wiekowym i wg 
ustalonego dla danej instalacji podziału zawodowego, 

5.16. liczby wypoŜyczeń  zarejestrowanych w podanym okresie, z podziałem wiekowym i wg 
ustalonego dla danej instalacji podziału zawodowego, 

5.17. liczby wypoŜyczeń  zarejestrowanych w podanym okresie, z podziałem wiekowym i wg 
ustalonego dla danej instalacji podziału zbiorów, 

5.18. liczby odwiedzin rejestrowanych w podanym okresie, z podziałem wiekowym i wg 
ustalonego dla danej instalacji podziału zawodowego. 

5.19. UmoŜliwiać uzyskanie wydruku konta czytelnika (stanu bieŜącego i historii zmian). 
5.20. UmoŜliwiać automatyczną identyfikację egzemplarzy i czytelników poprzez kody 

kreskowe oraz poprzez etykiety i legitymacje RFID. 
5.21. UmoŜliwiać identyfikację czytelnika poprzez odczyt karty SmatCard 
6. Moduł opracowania inwentarza powinien 
6.1. UmoŜliwiać przeprowadzanie procedury ubytkowania w co najmniej trzech fazach: zgłoszenie 

do wycofania, przygotowanie protokołu i ubytkowanie (wycofanie). 
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6.2. UmoŜliwiać przeglądanie list egzemplarzy znajdujących się w poszczególnych fazach, 
6.3. UmoŜliwiać zgłoszenie z powodu: zaginięcia w bibliotece (brak względny), zniszczenia 

(“zaczytania”),  utracenia lub zagubienia (przez czytelnika), zdezaktualizowania lub 
przekazania (innej instytucji). 

6.4. UmoŜliwiać przygotowanie protokołu poprzez “ręczne” wskazanie egzemplarzy, które mają 
znaleźć się na wspólnym protokole wycofania. 

6.5. Protokoły powinny być numerowane automatycznie rrrrnnn (rrrr – rok przygotowania 
protokołu, nnn – numer kolejny) lub ręcznie (uŜytkownik nadaje numer protokołu, system 
kontroluje unikalność). 

6.6. Przeprowadzać ubytkowanie egzemplarzy, pozostawiając w bazie danych opisy 
bibliograficzne wycofywanych materiałów. Opisy bibliograficzne, dla których wycofano 
wszystkie egzemplarze powinny stać się niewidoczne dla czytelnika. 

6.7. UmoŜliwiać tworzenie kartoteki egzemplarzy w oprawie. 
6.8. UmoŜliwiać tworzenie kartoteki egzemplarzy, które zablokowano przed wypoŜyczaniem. 
6.9. UmoŜliwiać wydruki co najmniej: 
a. księgi inwentarzowej, 
b. dowodu wpływu, 
c. zestawienia ilościowo-wartościowego nabytków i ubytków w podanym okresie, 
d. struktury nabytków i ubytków w podanym okresie, 
e. rejestru ubytków, 
f. protokółu ubytkowania. 

7. Moduł zamawiania i rezerwowania powinien 
7.1. UmoŜliwiać czytelnikowi poprzez WWW zarezerwowanie egzemplarza wskazanej pozycji 

katalogowej (system powinien wybierać dowolny z dostępnych egzemplarzy). 
7.2. UmoŜliwiać czytelnikowi poprzez WWW samodzielne zamówienie wskazanej pozycji 

katalogu, której wszystkie egzemplarze są aktualnie wypoŜyczone. 
7.3. W przypadku wielu niezaleŜnych wypoŜyczalni umoŜliwiać czytelnikowi wskazanie placówki 

w której rezerwuje lub zamawia. 
7.4. UmoŜliwiać czytelnikowi poprzez WWW przeglądanie konta wypoŜyczeń. 
7.5. UmoŜliwiać czytelnikowi poprzez WWW przedłuŜanie (prolongowanie) wypoŜyczeń i 

zamówień. 
7.6. UmoŜliwiać pracownikowi oznaczenie egzemplarzy zarezerwowanych, które zostały 

przygotowane do odbioru (odszukane w magazynie). 
7.7. Realizować automatyczny wydruk powiadomień rezerwacji (np. w celu odszukania 

odpowiednich egzemplarzy w magazynie). 
7.8. UmoŜliwiać kasowanie rezerwacji i zamówień. 
7.9. UmoŜliwiać blokowanie funkcji rezerwacji on-line we wskazanych przez bibliotekę godzinach.  
7.10. UmoŜliwiać czytelnikowi poprzez WWW zmianę wybranych danych osobowych (np. 

adresu e-mail, hasła dostępu do konta) 
7.11. Realizować wydruki co najmniej: 
a. materiałów zamówionych w podanym okresie, 
b. egzemplarzy zarezerwowanych w podanym okresie, 
c. statystyk ilości samoobsługowych dostępów do konta, zamówień i rezerwacji. 

8. Moduł gromadzenia druków zwartych powinien 
8.1. UmoŜliwiać wprowadzenie do bazy opisów bibliograficznych, które nie będą widoczne dla 

czytelników (np. materiałów zamawianych, propozycji zakupu itp), 
8.2. UmoŜliwiać poszczególnym placówkom zgłaszanie dezyderatów dotyczących zakupu 

wskazanych materiałów, 
8.3. UmoŜliwiać przechowywanie w bazie danych rekordów reprezentujących zamówienia i 

dokumenty wpływu. 
8.4. UmoŜliwiać automatyczne tworzenie rekordów zamówień na podstawie zebranych 

dezyderatów. 
8.5. UmoŜliwiać przeglądanie listy materiałów wyspecyfikowanych w dokumentach wpływu, a nie 

przydzielonych do inwentarza. 
8.6. UmoŜliwiać automatyczne rozdysponowanie wskazanego materiału do wybranych inwentarzy 
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na podstawie dezyderatów lub opracowanego przydziału, 
8.7. Opisy bibliograficzne materiałów rozdysponowanych powinny stać się automatycznie 

widoczne dla czytelnika. 
8.8. Realizować wydruki takie jak: 
a. bieŜąco zgłoszone dezyderaty, 
b. obraz wskazanego zamówienia, 
c. obraz wskazanego dokumentu wpływu, 
d. informacja o rozdysponowaniu wskazanego dokumentu wpływu, 
e. wybrany rejestr wpływu. 

9. Moduł skontrum powinien 
9.1. UmoŜliwiać utworzenie kartoteki obejmującej numery inwentarzowe egzemplarzy 

ubytkowanych poza systemem komputerowym. 
9.2. Rejestrować egzemplarze znajdujące się w bibliotece przez odczyt kodów kreskowych lub 

odczyt etykiet RFID. 
9.3. Błędy odczytu sygnalizować dźwiękiem (o ile komputer wyposaŜony jest w kartę dźwiękową i 

głośniki), umoŜliwiając pracownikowi przeprowadzanie operacji w oddaleniu od 
komputera (np. czytnik bezprzewodowy lub przedłuŜacz kabla). 

9.4. UmoŜliwiać wyzerowanie wyników skontrum (przed następnym skontrum). 
9.5. UmoŜliwiać oznaczenie brakujących egzemplarzy jako braki względne. 
9.6. Realizować wydruki takie jak: 
a. załączniki skontrum, 
b. wykaz braków (nie zgłoszonych), 
c. wykaz braków względnych, 
d. wykaz sprzeczności, 
e. podsumowanie skontrum. 

10. Moduł  serwisu WWW powinien 
10.1. UmoŜliwiać wyszukiwanie danych katalogu z wykorzystaniem zaprogramowanej listy 

kryteriów, 
10.2. Wspomagać formułowanie zapytań poprzez przeglądanie i wybór wartości z indeksów 

kartotek wzorcowych. 
10.3. UmoŜliwiać uŜytkownikowi serwisu wybieranie formy prezentacji materiałów 

bibliotecznych z zaprogramowanej listy. 
10.4. Prezentować załączone pliki w formie aktywnych miniatur (plik graficzne) lub ikon 

(pozostałe pliki) umoŜliwiając ich pobranie, 
10.5. Dostęp do materiałów opisanych w polu 856 prezentować w formie linków, 
10.6. UmoŜliwiać uŜytkownikowi serwisu oznaczanie wyszukanych rekordów i pobieranie 

wykazów w postaci zestawień bibliograficznych w formacie RTF, CSV oraz ISO2709. 
10.7. UmoŜliwiać uŜytkownikowi otwieranie załączonych do rekordów bibliograficznych, plików 

multimedialnych. 
11. W zakresie obsługi bibliografii oprócz dotychczasowej obsługi formatu TEXT  system 

powinien 
11.1. Zapewniać zgodność z krajowymi i międzynarodowymi normami branŜowymi (ISO 2709) 

i protokołem (Z39.50) umoŜliwiającym komunikację pomiędzy systemami bibliotecznymi 
róŜnych producentów oraz standardami bibliotecznymi w zakresie obsługi procedur 
katalogowania i autoryzacji rekordów bibliograficznych w formacie MARC-21.  

11.2. UmoŜliwiać tworzenie kartotek haseł wzorcowych, które ułatwiają wyszukiwanie 
właściwych form haseł (odsyłacze). 

11.3. Powinien umoŜliwiać tworzenie rekordów definiujących schemat bibliografii.  
11.4. UmoŜliwiać czytelnikowi poprzez przeglądarki WWW dokonanie samodzielnego wyboru 

interesujących opisów oraz wydrukowanie odpowiedniego zestawienia bibliograficznego 
11.5. UmoŜliwiać bibliotekarzowi pobieranie gotowych opisów z udostępnionych serwisów 

bibliograficznych poprzez protokół komunikacyjny Z39.50.  
11.6. Automatycznie redagować zestawienia bibliograficzne, zgodnie z konwencją stosowaną 

przez uŜytkownika (np. dwie szpalty, sortowanie wg zaplanowanego schematu).  
11.7.  Automatycznie numerować (odpowiednio do przyjętego schematu) pozycje 

bibliograficzne wchodzące w skład tzw. zrębu głównego. 
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11.8. Pozwalać na tworzenie wpisów pełniących rolę odsyłaczy.  
11.9. Automatycznie redagować wydruki indeksu autorskiego, przedmiotowego i inne z 

uwzględnieniem numeracji uŜytej w zrębie głównym.  
11.10. Tworzyć zestawienia w formacie RTF, który jest akceptowany przez powszechnie 

stosowane edytory tekstu (np. MS Word,). 
11.11. Automatycznie tworzyć wydruki indeksu autorskiego, przedmiotowego i inne z 

uwzględnieniem numeracji uŜytej w zrębie głównym. 
 
 
 
 
 

I.13. e-Oświata  
 

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu wyposaŜenie  
1.1. System musi zapewniać ewidencję wyposaŜenia – kartoteki ilościowej i ilościowo – 

wartościowej. 
1.2. System musi zapewniać ewidencję środków trwałych. 
1.3. System musi zapewniać ewidencję wartości niematerialnych i prawnych. 
1.4. System musi zapewniać ewidencję pozostałych środków trwałych. 
1.5. System musi obsługiwać inwentaryzację. 
1.6. System musi posiadać następujące wydruki : 
a. listy grup wyposaŜenia, 
b. listy osób odpowiedzialnych materialnie, 
c. listy umiejscowienia, 
d. listy kontrahentów. 

1.7. System musi  pozwalać na prowadzenie ewidencji majątku trwałego dla wielu 
jednostek/oddziałów. 

1.8. System musi  pozwalać na szczegółową ewidencję wyposaŜenia w jednostce z podziałem na 
grupy wyposaŜenia. 

1.9. System musi  pozwalać na przypisywanie osobie materialnie odpowiedzialnej danego 
elementu wyposaŜenia. 

1.10. System musi  pozwalać na przypisywanie elementu wyposaŜenia do konkretnego 
miejsca w jakim się znajduje. 

1.11. System musi  pozwalać na ewidencję aktywów trwałych z podziałem na środki trwałe, 
wartości niematerialne i prawne oraz pozostałe środki trwałe. 

1.12. System musi  pozwalać na zdefiniowanie elementów składowych środka trwałego. 
1.13. System musi  pozwalać na pełną dokumentacje historii zmian. 
1.14. System musi  pozwalać na naliczanie amortyzacji dla środków trwałych i wartości 

niematerialnych i prawnych. 
1.15. System musi  pozwalać na zmiany wartości początkowych, umorzenia oraz stawek 

amortyzacyjnych aktywów trwałych. 
1.16. System musi  mieć moŜliwość przenoszenia wyposaŜenia i aktywów trwałych między 

jednostkami. 
1.17. System musi  mieć moŜliwość zbiorczego przenoszenia i rozchodu wybranych 

elementów wyposaŜenia. 
1.18. System musi  mieć moŜliwość zastosowania szeregu filtrów podczas wyszukiwania 

elementów majątku. 
1.19. System musi  mieć moŜliwość współpracy z kolektorem danych i czytnikiem kodów 

kreskowych. 
1.20. System musi  mieć moŜliwość współpracy z drukarką kodów kreskowych. 
1.21. System musi  mieć moŜliwość pracy na jednym, jak i na wielu połączonych sieciowo 

stanowiskach komputerowych. 
1.22. System musi  mieć moŜliwość w pełni automatycznego przygotowywania inwentaryzacji, 
1.23. System musi  mieć moŜliwość generowania niezbędnych wydruków oraz dokumentów 

księgowych takich jak np. tabele amortyzacyjne, karty środków trwałych, protokoły 



 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2007-2013 

Strona 63 z 84 
 

przekazania, czy teŜ dokumenty likwidacyjne, 
1.24. System musi  mieć moŜliwość przygotowania oraz eksportu danych do Systemu 

Informacji Oświatowej. 
1.25. System musi mieć moŜliwość eksportowania danych do programu MS Excel. 
1.26. System musi posiadać mechanizm generowania raportów pozwalający na 

wygenerowanie następujących wydruków: 
a. plan amortyzacji szczegółowej (z podziałem jak i bez dla grup KŚT), 
b. tabela amortyzacyjna (z podziałem jak i bez dla grup KŚT), 
c. tabela amortyzacyjna łączna dla grup KŚT, 
d. kody kreskowe wyposaŜenia i środków trwałych na stanie, 
e. stan wyposaŜenia, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w 

jednostce, 
f. ewidencja wyposaŜenia, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w 

jednostce, 
g. wydruk wyposaŜenia wg Działu/Konta, 
h. wydruk miesięcznego stanu wyposaŜenia i środków trwałych znajdujących się w 

danym miejscu, 
i. zestawienie całościowe obejmujące wszystkie elementy inwentarza w podziale na 

środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, pozostałe środki trwale i wyposaŜenie, 
j. wydruk wszystkich grup wyposaŜenia, 
k. dokument OT, 
l. dokument LT, 
m. zbiorczy protokół likwidacji, 
n. dokument PT, 
o. dokument MT, 
p. dokument WT, 
q. plan amortyzacji, 
r. karta środka trwałego, 
s. karta wyposaŜenia, 
t. polecenie księgowania amortyzacji i jej pokrycia, 
u. wydruk zestawiający rozchodowane środki trwałe oraz elementy wyposaŜenia, 
v. zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji, 
w. harmonogram prac inwentaryzacyjnych, 
x. oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej, 
y. arkusz spisu z natury, 
z. wykaz róŜnic inwentaryzacyjnych dotyczący ilości i umiejscowienia, 
aa. zestawienia do SIO – Tabele BM1, BM9.1 i BM9.2. 
bb. wydruk pomocniczy do SIO, 

2. Wymagania funkcjonalne dla modułu iSekretariat  
2.1. System musi pozwalać na prowadzenie ewidencji uczniów uczęszczających do danej szkoły 

lub naleŜących do obwodu szkoły. 
2.2. System musi pozwalać na uwzględnienie specyfiki szkół semestralnych. 
2.3. System musi pozwalać na kontrolę wpłat uczniów. 
2.4. System musi pozwalać na ewidencję wychowawców. 
2.5. System musi pozwalać na automatyzacja procesu promocji na następny rok szkolny. 
2.6. System musi pozwalać na moŜliwość wydruku legitymacji szkolnych na podstawie 

wprowadzonych danych do systemu. 
2.7. System musi pozwalać na moŜliwość zapisu informacji o przyznanych stypendiach oraz 

przygotowania druku PIT. 
2.8. System musi pozwalać na automatyczne generowanie druczków dla uczniów; 
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2.9. System musi pozwalać na generowanie zestawień i wydruków: 
α. uczniowie danej klasy, 
β. uczniowie danego rocznika, 
χ. uczniowie nauczani indywidualnie, 
δ. dzieci z wybranego obwodu, 
ε. ilość uczniów według ulic, 
φ. statystyka uczniów szkoły, 
γ. zestawienie osiemnastolatków, 
η. zaległe wpłaty, 
ι. pełne dane o uczniu, 
ϕ. lista wychowawców. 
κ. moŜliwość generowania własnych zestawień UŜytkownika według zadanych kryteriów. 

2.10. System musi pozwalać na eksport danych statystycznych do SIO. 
2.11. System musi pozwalać na eksport danych do systemu HERMES. 
2.12. System musi pozwalać na import wyników rekrutacji z systemu Nabór PCSS. 
2.13. System musi pozwalać na eksport informacji o stanie oddziałów szkolnych do programu 

Arkusz Organizacyjny. 
2.14. System musi pozwalać na moŜliwość importu danych o uczniach w formacie SOU. 
3. Wymagania funkcjonalne dla modułu iArkusz Organizacyjny 
3.1. Oprogramowanie umoŜliwia tworzenie arkusza organizacyjnego kaŜdego typu placówki 

oświatowej. System posiada moduł przeznaczony dla podległych jednostek oświatowych, 
jak i moduł zbiorczy przeznaczony dla organu prowadzącego, pozwalający na scalenie 
danych z poszczególnych placówek w dowolnie konstruowanych zestawieniach, 
analizach i wydrukach. 

3.2. System pozwala na przygotowanie projektu organizacyjnego samodzielnej szkoły, zespołu 
szkół, przedszkola oraz innych placówek oświatowych. 

3.3. System pozwala na uwzględnienie specyfiki pozaszkolnych placówek oświatowych – poradni 
psychologiczno – pedagogicznych, przedszkoli, szkół i placówek artystyczny, internatów i 
burs. 

3.4. System pozwala na gromadzenie danych o oddziałach szkolnych z uwzględnieniem: 
a. informacji o liczebności, podziale na płeć, uczniach z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego, 
b. oznaczenia klas integracyjnych, 

3.5. System pozwala na gromadzenie danych o oddziałach przedszkolnych z uwzględnieniem: 
a. typie oddziału, 
b. informacji o liczebności dzieci, podziale na płeć oraz wiek dzieci, liczbie odroczonych, 
c. liczby dzieci zapisanych na daną liczbę godzin, ilość posiłków, 
d. liczby dzieci spoza gminy. 

3.6. System pozwala na gromadzenie danych o pracownikach pedagogicznych i 
niepedagogicznych z uwzględnieniem: 

a. ewidencji vakatów na czas określony lub nieokreślony, 
b. obniŜonego pensum godzinowego 
c. nieobecności związanej z urlopami, 
d. łączenia etatów o róŜnym pensum godzinowym, 
e. informacji o kwalifikacjach nauczycieli oraz podjętych i ukończonych przez nich formach 

doskonalenia, 
f. planów podjęcia postępowania kwalifikacyjnego, 
g. ewidencji pracowników administracji i obsługi wraz z informacją o wielkości etatów. 
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3.7. System pozwala na przydział godzin uczniom w oddziałach z uwzględnieniem: 
a. podziałów klasowych, międzyklasowych i międzyszkolnych, 
b. podziału klasy na specjalności w klasach sportowych, wielozawodowych oraz 

dwujęzykowych, 
c. kontroli wprowadzanych danych z ramowymi planami nauczania, 
d. kontroli tygodniowego limitu godzin na poszczególnych poziomach kształcenia, 
e. uczniów i godzin wynikających z nauczania indywidualnego oraz zajęć rewalidacyjnych. 
3.8. System pozwala na przydział obowiązków nauczycielom z uwzględnieniem: 
a. zajęć wynikających z planów nauczania, 
b. zajęć pozalekcyjnych, 
c. zajęć nielekcyjnych (obowiązki pedagoga, bibliotekarza), 
d. godzin nauczania indywidualnego i rewalidacji, godzin wspomagania, 
e. nierównomiernego rozkładu zajęć w róŜnych okresach roku szkolnego, 
f. godzin niepłatnych wynikających z art.42 KN, 
g. dopełnienia i uzupełnienia etatu w innej szkole, 

3.9. System pozwala na ewidencję danych o: 
a. dzieciach w obwodzie szkoły, 
b. uczniach przybywających z innych szkół, 
c. dostępie uczniów do szkoły, 
d. świetlicy i doŜywianiu, 
e. wychowaniu przedszkolnym, 
f. bibliotece, 
g. internacie. 

3.10. System pozwala na wspomaganie procesu opracowywania arkusza przy pomocy 
następujących mechanizmów: 

a. kontrola zgodności planów nauczania z ramowymi planami nauczania, 
b. kontrola godzin wynikających z przydziałów w oddziałach z przydziałami nauczycielskimi, 
c. kontrola zgodności przydziałów nauczycielskich z kwalifikacjami zawodowymi nauczycieli, 
d. przygotowanie arkusza na następny szkolny na podstawie roku poprzedniego, 
e. automatyczne porównanie aneksu z arkuszem podstawowym. 

3.11. System pozwala na wydruk płachty arkusza wraz z wszystkimi tabelami wymaganymi 
przez MEN; moŜliwość generowania wszystkich wydruków w programie bez konieczności 
wykorzystywania dodatkowego oprogramowania np. Microsoft Excel; 

3.12. System ma moŜliwość przekazywania arkusza do organu prowadzącego podpisanego 
elektronicznie; 

3.13. System pozwala na wspomaganie układania planu lekcji w oparciu o dane z Arkusz 
Organizacyjnego; 

4. Wymagania funkcjonalne dla modułu iDziennik  
4.1. System Dziennik musi spełniać wszystkie wymagania § 20a Rozporządzenia MEN z dnia 16 

lipca 2009 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez 
placówki oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania.  

4.2. System gwarantuje moŜliwość jednoznacznego identyfikowania osoby wprowadzającej, bądź 
modyfikującej dane 

4.3. System obejmuje funkcję rejestrowania historii wszystkich zmian wprowadzanych w 
dzienniku, 

4.4. System zapewnia przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie 
danych osobowych. 

4.5. System ma moŜliwość dostosowania systemu do róŜnych typów szkół i do róŜnego sposobu 
oceniania (tradycyjne, opisowe lub punktowe) 

4.6. System ma moŜliwość przeniesienia danych uczniów i nauczycieli z dowolnych systemów 
uŜytkowanych w placówkach oświatowych 

5. Wymagania funkcjonalne dla modułu System Zarządzania Informacją 
5.1. System Zarządzania Informacją jest internetowym narzędziem wspomagającym dyrektora 

szkoły w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego. Dwa podstawowe elementy nadzoru, 
czyli ewaluacja i kontrola, są przy uŜyciu aplikacji realizowane automatycznie.  
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5.2. System pozwala na elektroniczne gromadzenie sprawozdań z działalności szkoły – tworzenie 
źródła danych archiwalnych. 

5.3. System pozwala na monitoring przepływu informacji, audyt sprawozdawczości 
5.4. System pozwala na zdalne wydawanie poleceń wykonania analizy, oceny, badania, 

przygotowania sprawozdania z realizacji zadań w określonych obszarach działalności 
placówki. 

5.5. System pozwala na automatyczne powiadamianie o wywołaniach i sprawozdaniach oraz 
wiadomościach. 

5.6. System posiada komunikator informacji poufnych i publicznych. 
6. Pracownia Mobilna  

Opis pracowni mobilnej znajduje się w części sprzętowej OPZ. 
 
 
 

I.14. e-Kontakt 
 

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu e-Kontakt 
1.1. Moduł musi zapewniać integrację Systemu EZD z Telefonią IP wdraŜaną w ramach 

niniejszego zamówienia. 
1.2. Moduł musi pozwalać na rozpoczęcie sprawy na podstawie nagranej rozmowy telefonicznej. 
1.3. Operator modułu musi mieć moŜliwość przeszukiwania buforu nagranych rozmów. 
1.4. Operator modułu musi mieć moŜliwość ręcznego wyboru nagranej rozmowy. 
1.5. Moduł musi pozwalać na automatyczne kasowanie z bufora nagranej rozmowy telefonicznej 

po przeniesieniu jej do systemu EZD. 
1.6. Opcjonalnie moduł powinien pozwalać na wyświetlanie w Systemie EZD informacji o osobie 

dzwoniącej (identyfikacja na podstawie numeru telefonu). 
 
 
 
Wymagania zwi ązane z wdro Ŝeniem i szkoleniem. 
 

1. Wymagania zwi ązane z wdro Ŝeniem platformy programowej. 

1.1. Wykonawca zobowiązany jest do złoŜenia oferty, która zagwarantuje odpowiednią sprawność i 
pojemność dostarczonego oprogramowania przez 3 lata (chyba, Ŝe określono inaczej) od odbioru 
platformy programowej.  

1.2. Odpowiednia wydajność oznacza, Ŝe platforma programowa zapewnia odpowiednio szybką reakcję 
na działania UŜytkowników oraz Klientów. Warunek ten nie dotyczy funkcji, które są związane z 
wykonywaniem globalnych operacji na bazie danych takich, jak np. sporządzanie raportów i 
jednocześnie nie są wykonywane w trakcie codziennej, rutynowej pracy z platformą.  

1.3. Dostarczony sprzęt i oprogramowanie powinien umoŜliwiać UŜytkownikom wydajną pracę z 
platformą na wykorzystywanych przez nich komputerach. 

1.4. Platforma programowa powinna zapewniać wystarczającą wydajność, aby korzystające z niego 
Urzędy miały moŜliwość załatwiania/procedowania elektronicznie wszystkich spraw. 

1.5. Dostawca EZD i ZSD  dostarczy i skonfiguruje systemy operacyjne i bazodanowe do zakupionych w 
ramach projektu serwerów 

1.6. Wykonawca dokona instalacji wszystkich niezbędnych komponentów, konfiguracji i uruchomienia 
produkcyjnego platformy programowej w oparciu o platformę sprzętową dostarczoną w ramach 
zamówienia. 

1.7. Wykonawca w ramach zamówienia opracuje i zaimplementuje 50 eFormularzy dla Gminy Baborów i 
Gminy Krapkowice oraz po 5 eFormularzy dla pozostałych partnerów projektu. Rodzaje 
eFormularzy do implementacji udostępnione zostaną podczas wdroŜenia. Zakłada się, Ŝe 1 
eFormularz będzie składał się maksymalnie z  2 stron A4. 

1.8. Wykonawca w ramach zamówienia zaimplementuje w sumie 100 wzorów pism/decyzji (dla 
wszystkich partnerów projektu). 

1.9. Wykonawca uruchomi usługę powiadamiania SMS (1000 SMS/rok). 
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1.10. WdroŜeniem objęte są wszystkie określone jednostki wymienione w Tabeli 2.   

1.11. Tabela 3 zawiera szczegółowy zakres migracji danych systemów będących elementem 
platformy programowej.  
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Tabela 2 Szczegółowy zakres wdro Ŝenia z podziałem na jednostki 

Nazwa jednostki System 
EZD  

Archiwum 
elektroniczne 

Zintegrowany 
system 
dziedzinowy 

e-BOK + 
ESP 

e-
Podpis 

e-
Biblioteka 

e-
Przedsiębiorca 

e-
Oświata 

e-
Turystyka 

Rozb. 
Serwisu 
WWW 

e-
kontakt 

Kadry 
i 
Płace 

Gmina Baborów TAK TAK TAK (z 
wyłączeniem 
Księgowości-
budŜetowej). 

TAK TAK  TAK  TAK TAK TAK  

Zespół Szkolno 
Przedszkolny 
w Baborowie  

TAK TAK TAK (System 
Wymiany 
Planów i 
Sprawozdań) 

TAK    TAK     

Gminna 
Biblioteka 
Publiczna 

     TAK       

Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 

TAK TAK TAK (System 
Wymiany 
Planów i 
Sprawozdań)
  

TAK         

Gmina Krapkowice TAK TAK TAK TAK   TAK     TAK 

Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 

TAK TAK TAK (System 
Wymiany 
Planów i 
Sprawozdań) 

TAK         

Krapkowicki 
Dom Kultury 

            

Miejska i 
Gminna 
Biblioteka 
Publiczna 

     TAK       
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Środowiskowy 
Dom 
Samopomocy 

            

Warsztat 
Terapii 
Zajęciowej 

            

Zespół Szkół 
Sportowych Nr 
1 

            

Publiczne 
Gimnazjum Nr 
2 

            

Publiczna 
Szkoła 
Podstawowa 
Nr 1 

            

Publiczna 
Szkoła 
Podstawowa 
Nr 4 

            

StraŜ Miejska             

Publiczna Szkoła 
Podstawowa  w 
Kórnicy 

            

Publiczna Szkoła 
Podstawowa w 
śywocicach 

            

Zespół Szkolno-
Przedszkolny Nr 3 w 
Rogowie Opolskim 

            

Przedszkole Publiczne 
Nr 1 w Krapkowicach 

            



 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 

Strona 70 z 84 
 

Przedszkole Publiczne 
Nr 2 w Krapkowicach 

            

Przedszkole Publiczne 
Nr 4 w Krapkowicach 

            

Przedszkole Publiczne 
Nr 6 w Krapkowicach 

            

Przedszkole Publiczne 
Nr 8 w Krapkowicach 

            

Przedszkole Publiczne 
w śywocicach 

            

Miejska i Gminna 
Biblioteka Publiczna 
filia na Sienkiewicza  

            

 

 
 
 
Tabela 3 Zakres migracji z podziałem na moduły.  

Nazwa jednostki System 
EZD  

Archiwu
m 
elektron
iczne 

Zintegrowany system 
dziedzinowy 

e-
BO
K + 
ESP 

e-
Podpi
s 

e-
Biblioteka 

e-
Przedsię
biorca 

e-Oświata e-Turystyka Rozb. Serwisu 
WWW 

e-
kontakt 

Kadry 
i 
Płace 

Gmina Baborów Migracj
a 
Interesa
ntów z 
bazy 
system
u 
obiegu 
dokume
ntów 
MunSol 

 Migracja danych z 
systemu: 
- podatkowego 
(księgowość) Micomp 
(migracja ma być 
przeprowadzona w 
sposób umoŜliwiający 
wygenerowanie 
wymiaru na rok 2013, 
-migracja danych z 
ewidencji ludności, 
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integracja systemu 
podatkowego 
(księgowość) z 
systemem podatkowym 
(wymiar) 

Gminna 
Bibliotek
a 
Publiczn
a  

     Migracja 
danych 
do 
formatu 
MARC21 
w 
zakresie 
opisów 
katalogo
wych, 
bibliografi
cznych, 
przeniesi
enie 
danych 
czytelnik
ów i 
stanu 
wypoŜyc
zeń z 
systemu 
(Sokrates
) 

      

Ośrodek 
Pomocy 
Społeczn
ej 

             

Zespół 
Szkolno 
Przedszk
olny w 

       Migracja 
danych z 
systemu 
Sekretariat i 
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Baborow
ie  

Dziennik, 
Arkusz 
Organizacyj
n(Progman) 

Gmina 
Krapkowice 

Migracj
a 
Interesa
ntów z 
bazy 
system
u 
obiegu 
dokume
ntów 
MunSol 

 Migracja danych z 
systemu: 
- podatkowego (wymiar 
księgowość) Sygnity 
(migracja ma być 
przeprowadzona w 
sposób umoŜliwiający 
wygenerowanie 
wymiaru na rok 2013, 
-migracja danych z 
ewidencji ludności  
-migracja danych z 
środków trwałych oraz 
zarządzania mieniem 

        Migra
cja 
danyc
h 
powin
na 
umoŜli
wić 
start 
syste
mu z 
wykor
zystan
iem 
opisan
ych 
funkcj
onaln
ości 
oraz 
obejm
ować 
przeni
esieni
e 
słowni
ków, 
składn
ików 
stałyc
h oraz 
danyc
h 
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praco
wnikó
w 
niezbę
dnych 
do 
prawid
łoweg
o 
funkcj
onowa
nia 
Syste
mu. 
Przeni
esieni
e lub 
wprow
adzeni
e 
przez 
Wyko
nawcę 
danyc
h 
rozlicz
eniow
ych 
umoŜli
wiając
ych 
kontyn
uację 
przyg
otowa
nia 
wynag
rodze
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ń 
(podst
awy 
choro
boweg
o, 
podsta
wy 
trzyna
stki). 

Ośrodek 
Pomocy 
Społeczn
ej 

            

Krapkowi
cki Dom 
Kultury 

            

Miejska i 
Gminna 
Bibliotek
a 
Publiczn
a 

     Migracja 
danych 
do 
formatu 
MARC21 
w 
zakresie 
opisów 
katalogow
ych, 
bibliografi
cznych, 
przeniesi
enie 
danych 
czytelnikó
w i stanu 
wypoŜycz
eń z 

      



 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 

Strona 75 z 84 
 

systemu 
(Sokrates
) 

Środowis
kowy 
Dom 
Samopo
mocy 

            

Warsztat 
Terapii 
Zajęciow
ej 

            

Zespół 
Szkół 
Sportowy
ch Nr 1 

            

Publiczn
e 
Gimnazj
um Nr 2 

            

Publiczn
a Szkoła 
Podstaw
owa Nr 1 

            

Publiczn
a Szkoła 
Podstaw
owa Nr 4 

            

StraŜ Miejska             

Publiczna Szkoła 
Podstawowa  w 
Kórnicy 

            

Publiczna Szkoła             
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Podstawowa w 
śywocicach 

Zespół Szkolno-
Przedszkolny Nr 
3 w Rogowie 
Opolskim 

            

Przedszkole 
Publiczne Nr 1 w 
Krapkowicach 

            

Przedszkole 
Publiczne Nr 2 w 
Krapkowicach 

            

Przedszkole 
Publiczne Nr 4 w 
Krapkowicach 

            

Przedszkole 
Publiczne Nr 6 w 
Krapkowicach 

            

Przedszkole 
Publiczne Nr 8 w 
Krapkowicach 

            

Przedszkole 
Publiczne w 
śywocicach 

            

Miejska i Gminna 
Biblioteka 
Publiczna filia na 
Sienkiewicza  
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2. Wymagania zwi ązane z szkoleniem u Ŝytkowników z platformy programowej. 

 
2.1. W ramach wdroŜenia platformy programowej Wykonawca przeszkoli następujące grupy 

pracowników: 
a. Administratorów lokalnych 
b. Liderów, 
c. UŜytkownik końcowych 

 
 

2.2. Opis ról pełnionych przez poszczególne grupy: 
 

a. Administrator lokalny 
 

Do ich zadań będzie naleŜało:  
− Administrowanie infrastrukturą teleinformatyczną 
− Utrzymanie usług sieciowych w ramach infrastruktury 
− Przyjmowanie zgłoszeń o awariach od Liderów 
− Przekazywanie zgłoszeń o awariach do Wykonawcy  
− Administrowanie systemami i aplikacjami wdroŜonymi w ramach Projektu 
− Administrowanie uŜytkownikami systemu i uprawnieniami 
− Odzyskiwanie danych i uruchamianie systemu po awarii 
− Reagowanie na wystąpienie incydentów związanych z danymi i współpraca z 

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji 
− Monitorowanie ruchu i aktywności uŜytkowników 

 
b. Lider 

Do zadań liderów będzie naleŜeć:  
− Przyjmowanie zgłoszeń o błędach od uŜytkowników końcowych 
− Przekazywanie zgłoszeń do Administratorów lokalnych 
− Wsparcie dla UŜytkowników końcowych w bieŜącej eksploatacji oprogramowania 
− Szkolenia dla uŜytkowników z zakresu pracy w Systemie EZD 

 
c. UŜytkownik końcowy 

Do ich zadań będą naleŜeć:  
− UŜytkowanie platformy programowej 

 
2.3. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować szkolenia w zakresie umoŜliwiającym przeszkolonej 

osobie sprawne posługiwanie się systemem stosownie do pełnionej przez nią roli. Minimalny 
wymiar szkoleń definiowany został w Tabeli 5 OPZ. 

2.4. Administrator loklany i Liderzy powinni uczestniczyć w szkoleniach w zakresie UŜytkownika 
końcowego. 

2.5. Grupy szkoleniowe powinny być nie większe niŜ 10 osób. Szkolenia powinny odbywać się w 
lokalizacji zaproponowanej przez Zamawiającego na sprzęcie dostarczonym przez Wykonawcę. 

2.6. Szkolenia powinny odbywać się przy stanowiskach komputerowych z dostępem do platformy 
programowej. 

2.7. Poziom umiejętności szkolonych osób w momencie rozpoczęcia szkolenia powinien 
obejmować co najmniej umiejętność podstawowej obsługi komputera, w tym: operacje na 
katalogach i plikach w systemie Windows, praca w edytorze MS Word lub OpenOffice, praca w 
kliencie pocztowym. 

2.8. Przeszkoleni UŜytkownicy, mają w wyniku szkoleń otrzymać Certyfikat, potwierdzający, umiejętność 
sprawnego posługiwania się platformą programową.  

2.9. Szkolenia z Zintegrowanego systemu dziedzinowego wdraŜanego w ramach projektu mają zostać 
przeprowadzone bezpośrednio na stanowiskach uŜytkowników biorących udział we wdroŜeniu.  

 
 

Tabela 4 Zakres szkole ń z podziałem na moduły (liczba osób/liczba godzin)
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Nazwa modułu Gmina 
Baborów 

 
 
 

Liczba  
godzin 

Zespół 
Szkolno 

Przedszkolny 

Liczba  
godzin 

Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej 

Liczba  
godzin 

Gminna 
Biblioteka 
Publiczna 

Liczba  
godzin 

Gmina 
Krapkowice 

Liczba  
godzin 

Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej 

Liczba  
godzin 

Krapkowicki 
Dom Kultury 

Liczba  
godzin 

Miejska i 
Gminna 

Biblioteka 
Publiczna 

Liczba  
godzin 

System 
EZD+Archiwum 
Elektroniczne 
 

50        110        

Administrator 
lokalny 

2 18 W ramach 
urzędu 

 W ramach 
urzędu 

 nd  2 18 W ramach 
urzędu 

 nd  nd  

Lider 5 12 W ramach 
urzędu 

 W ramach 
urzędu 

 nd  10 12 W ramach 
urzędu 

 nd  nd  

UŜytkownik 
końcowy 

50 6 W ramach 
urzędu 

 W ramach 
urzędu 

 nd  110 6 W ramach 
urzędu 

 nd  nd  

Zintegrowany 
system 
dziedzinowy 

18                

Wymiar podatkowy 3 50 nd  nd  nd  5 50 nd  nd  nd  

System 
Finansowo-
Księgowy 

nd  nd  nd  nd  9 30 nd  nd  nd  

Księgowość 
Podatkowa i 
Niewymiarowa 

3 50 nd  nd  nd  4 50 nd  nd  nd  

Program 
Raportujący 

2 6 nd  nd  nd  2 6 nd  nd  nd  

Oprogramowanie 
raportujące 

2 6 nd  nd  nd  2 6 nd  nd  nd  

System Wymiany 
Planów i 
Sprawozdań 

1 3 1 3 1 3 1 3 nd  nd  nd  nd  

Ewidencja 
Ludności 

5 12 nd  nd  nd  5 12 nd  nd  nd  

Środki Trwałe 3 6 nd  nd  nd  1 6 nd  nd  nd  

Zarządzanie 
mieniem 

nd  nd  nd  nd  2 6 nd  nd  nd  
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e-Urząd + ESP 
 

                

Administrator 
lokalny 

W 
ramach 
EZD 

 W ramach 
EZD 

 W ramach 
EZD 

 nd  W ramach 
EZD 

 W ramach 
EZD 

     

Lider W 
ramach 
EZD 

 W ramach 
EZD 

 W ramach 
EZD 

 nd  W ramach 
EZD 

 W ramach 
EZD 

     

UŜytkownik 
końcowy 

W 
ramach 
EZD 

 W ramach 
EZD 

 W ramach 
EZD 

 nd  W ramach 
EZD 

 W ramach 
EZD 

     

e-Biblioteka 
 

      6        8  

Administrator 
lokalny 

nd  1 12 nd  nd  nd  nd  nd  1 12 

Lider 
 

nd  2 12 nd   nd  nd  nd  nd  2 12 

UŜytkown 
ik końcowy 

nd  6 6 nd  nd  nd  nd  nd  8 6 

e-Przedsiębiorca 
 

2        2        

Administrator 
lokalny 

1 3 nd  nd  nd  1 3 nd  nd  nd  

Lider   nd   nd   nd     nd   nd   nd   

UŜytkownik 
końcowy 

1 3 nd  nd  nd  1 3 nd  nd  nd  

e-Oświata 
 

  15              

Administrator 
lokalny 

nd  nd  nd  1 4 nd  nd  nd  nd  

Lider nd   nd   nd   5 4 nd   nd   nd   nd   

UŜytkownik 
końcowy 

nd  nd  nd  15 4 nd  nd  nd  nd  

e-Turystyka 
 

2                

Administrator 1 6 nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  
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lokalny 

Lider   nd   nd   nd   nd   nd   nd   nd   

UŜytkownik 
końcowy 

1 6 Nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  

Rozbudowany 
Serwis WWW 
 

2                

Administrator 
lokalny 

1 12 Nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  

Lider   nd   nd   nd   nd   nd   nd   nd   

UŜytkownik 
końcowy 

1 6 Nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  

e-Kontakt                 

Administrator 
lokalny 

1 3 Nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  

Lider W 
ramach 
EZD 

 nd   nd   nd   nd   nd   nd   nd   

UŜytkownik 
końcowy 

W 
ramach 
EZD 

 Nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  

e-Podpis                 

Administrator 
lokalny 

1 3 Nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  

Lider W 
ramach 
EZD 

 nd   nd   nd   nd   nd   nd   nd   

UŜytkownik 
końcowy 

W 
ramach 
EZD 

 Nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  

Kadry i Płace                 

Administrator 
lokalny 

nd  Nd  nd  nd  1 3 nd  nd  nd  
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Lider nd  nd   nd   nd   nd  nd   nd   nd   

UŜytkownik 
końcowy 

nd  Nd  nd  nd  5 60 nd  nd  nd  
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I. Wymagania zwi ązane gwarancj ą i serwisem. 
 

1. Wymagania ogólne. 
 

1.1. Wykonawca przygotuje (w trakcie realizacji zadania) procedury działania na okoliczność awarii 
platformy programowej i sprzętu. 

1.2. Procedury awaryjne mają obejmować min.: 
a. Komu zgłosić awarię, 
b. Postępowanie w okresie oczekiwania na reakcję serwisu, 
c. Osoby kontaktowe, koordynatorów dla danego typu awarii, 

1.3. Wykonawca przygotuje (w trakcie realizacji projektu) procedury bieŜących prac serwisowych dla 
poszczególnych składowych systemu. 

1.4. Wykonawca dostarczy i wdroŜy narzędzie, w postaci aplikacji internetowej, umoŜliwiające: 
a. Wspomaganie szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów, ich ewidencjonowania, 

śledzenia i raportowania, 
b. Dopasowanie elektronicznego formularza zgłoszenia w zaleŜności od typu zgłoszenia i jego 

parametrów (np. zgłoszenie sprzętowe, programowe) 
c. MoŜliwość załączenia do zgłoszenia dokumentu w postaci elektronicznej (np. pliku 

zawierającego zrzut ekranu) 
d. Informowanie Administratora o statusie zgłoszenia (e-mail) 

 
 
 

2. Okres gwarancji. 
 

2.1. Okres gwarancji liczony jest: 
a. Dla platformy programowej – od daty ostatniego protokołu odbioru bez uwag. 
b. Dla sprzętu komputerowego i sieciowego – od daty protokołu odbioru dostawy. 

 
 

2.2. Platforma programowa 

 1. Wykonawca udzieli gwarancji na platformę programową wdroŜoną (z wyłączeniem zintegrowanego 
systemu dziedzinowego) w ramach Projektu na okres 3 lat (licząc od daty ostatniego protokołu bez 
uwag) zapewniając jednocześnie serwis gwarancyjny. W ramach gwarancji  Wykonawca świadczyć 
będzie usługę tzw. Opieki autorskiej przez okres 3 lat.  

 2. Wykonawca udzieli gwarancji na zintegrowany system dziedzinowy (ZSD) wdroŜony w ramach 
Projektu na okres 1 roku (licząc od daty ostatniego protokołu bez uwag) zapewniając jednocześnie 
serwis gwarancyjny. W ramach gwarancji  Wykonawca świadczyć będzie usługę tzw. Opieki 
autorskiej przez okres 1 roku.  

 
 3. Gwarancja i Opieka autorska odnoszą się do oprogramowania dostarczonego przez Wykonawcę w 

ramach niniejszego Projektu, dla którego Wykonawca posiada moŜliwość prawną i techniczną 
ingerencji w kod źródłowy lub dostęp do bazy danych. 

 4. W ramach gwarancji Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat za wszelkie prace 
serwisowe wraz z dojazdem, delegacją itp. 

 5. Wszelkie koszty związane z gwarancją (np. obowiązkowe aktualizacje, rozszerzenia) wraz z 
serwisem gwarancyjnym są w pełni włączone do ceny ofertowej. 

 6. W ramach Opieki autorskiej Wykonawca: 
a. Co najmniej raz na pół roku wykona przegląd (moŜliwy przegląd zdalny) oprogramowania i 

baz danych. Przeglądy obejmą: 
− kontrolę integralności i spójności baz danych, 
− poprawę i kontrolę, konfiguracji i poprawności działania oprogramowania. 
b. usunie awarie programowe, 
c. usunie błędy baz danych (w tym brak spójności i integralności danych, itp.)  
d. jeśli okaŜe się konieczne to dokona poprawy konfiguracji oprogramowania w celu 

zwiększenia wydajności i stabilności pracy oprogramowania, 
e. będzie informował Zamawiającego o dostępnych aktualizacjach / poprawkach wdroŜonego 

oprogramowania, sterowników, bibliotek (dotyczących systemu operacyjnego serwerów, 
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systemu zarządzania bazami danych, innych elementów istotnych dla bezpieczeństwa 
i właściwego funkcjonowania systemu), 

f. zadba, aby cykliczne przeglądy oprogramowania odbywały się po uprzednim zainstalowaniu 
aktualnych aktualizacji/poprawek. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca sprawdził, czy 
dana aktualizacja/poprawka nie wpływa negatywnie na działanie oprogramowania. 

5. W ramach Gwarancji Wykonawca zagwarantuje działanie oprogramowania przez kolejne 2 lata (po 
wygaśnięciu 3 letniej Opieki autorskiej) w stanie na ostatni dzień trwania opieki autorskiej. 

 
 

2.2.1. Czas naprawy od zgłoszenia awarii programowe j 

Czas naprawy w godzinach/dniach roboczych 

 Awaria krytyczna Awaria niekrytyczna Usterka 

Czas reakcji 1 godzina  1 godzina 1 godzina 

Czas naprawy w 
godzinach/dniach 
roboczych 

16 godzin 24 godziny 10 dni 

 
2.2.2. Przez napraw ę awarii programowej Zamawiaj ący rozumie: 

 1. usunięcie awarii oprogramowania, 
 2. rekonfigurację wadliwych ustawień, 
 3. naprawę baz danych (w tym brak spójności i integralności danych, itp.). 

 
2.2.3. Do programowych awarii gwarancyjnych Zamawia jący zalicza: 

 1. wszelkie awarie w funkcjonowaniu oprogramowania, 
 2. błędy baz danych (w tym brak spójności i integralności danych, itp.) niezawinione przez 

uŜytkowników systemu (tzn. nie powstałe na wskutek błędnego wprowadzania danych i złej obsługi 
systemu). 

 
 

2.3. Dla sprz ętu komputerowego i sieciowego 

 1. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt na czas wskazany w załączniku x dla 
poszczególnych elementów sprzętowych. 

 2. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni takŜe serwis gwarancyjny i przeglądy gwarancyjne (jeśli 
są wymagane przez producenta). Wszelkie koszty gwarancji wraz z serwisem gwarancyjnym są w 
pełni włączone do ceny ofertowej. 

 3. Za wszelkie prace gwarancyjne wraz z dojazdem, delegacją itp. wykonawca nie pobiera 
dodatkowych opłat. 

 4. W ramach gwarancji Wykonawca: 
a. dokona wstępnej analizy rodzaju awarii (gwarancyjna, niegwarancyjna), 
b. naprawi/usunie awarie sprzętowe, 
c. zapewni autoryzowany serwis producenta jeśli jest to wymagane, 
d. w przypadku wystąpienia 3 awarii podlegających gwarancji, licząc awarie dla kaŜdego 

podzespołu z osobna, wymieni dany podzespół na nowy, 
e. w przypadku uszkodzeń i konieczności wymiany podzespołów (dysków twardych)  serwerów lub 

komputerów przechowujących zapisane informacje zawierających dane osobowe objęte 
ochroną pozostawia zastępowane urządzenia u Zamawiającego, 

 
2.3.1. Czas naprawy od zgłoszenia awarii sprz ętowej 

Czas naprawy w godzinach/dniach roboczych 

Typ sprzętu Awaria krytyczna Awaria niekrytyczna Usterka 
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Serwery 24 godziny 5 dni 14 dni 

Urządzenia zapewniające łączność i 
transmisję danych 

48 godzin 7 dni 14 dni 

Pozostałe urządzenia  7 dni 7 dni 

 
Przez napraw ę awarii sprz ętowej Zamawiaj ący rozumie: 

 1. naprawę wadliwego sprzętu, 
 2. wymianę sprzętu na wolny od wad, 
 3. przywrócenie sprzętu do działania poprzez instalację niezbędnego oprogramowania, konfigurację i 

uruchomienie. 
 

Do sprz ętowych awarii gwarancyjnych Zamawiaj ący zalicza: 
 1. wszystkie awarie elektroniki, 
 2. wszystkie awarie urządzeń z „wbudowanym oprogramowaniem” (firewalle, przełączniki sieciowe, 

itp.), 
 3. wszystkie awarie monitorów i wyświetlaczy, 
 4. awarie mechaniczne wynikające z wad konstrukcyjnych i materiałowych. 

 
Do sprz ętowych awarii gwarancyjnych Zamawiaj ący nie zalicza: 
 1. wymiany zuŜytych części lub podzespołów właściwych dla normalnej eksploatacji urządzenia 

(według producenta), 
 2. mechanicznych uszkodzeń urządzeń (o ile nie wynikają z wad materiałowych). 

 

 

 

II. Minimalne wymagania prawne 

 1. Oferowane rozwiązanie ma być zgodne z prawem powszechnie obowiązującym(opublikowanym 
w Dzienniku Ustaw lub Monitorze Polskim) na dzień składania oferty, a takŜe z dostępnymi na ten 
dzień publicznie projektami aktów prawnych. 

 2. W ramach opieki nad wdroŜonym oprogramowaniem Wykonawca musi dokonywać aktualizacji 
i modyfikacji pod kątem zgodności z powszechnie obowiązującym prawem (opublikowanym 
w Dzienniku Ustaw lub Monitorze Polskim) co najmniej przez okres trwania opieki autorskiej. Przy 
czym zmiany powinny być wprowadzone najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w Ŝycie 
wspomnianych przepisów. 

 
 


