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1. Wstęp 

Niniejsza instrukcja stanowi pomoc dla użytkownika w zakresie korzystania z funkcjonalności 

platformy BIP. Każdy moduł w systemie został opisany w osobnym rozdziale. Wszystkie rozdziały 

podzielone zostały na części, które ułatwić mają wykonywanie zadań związanych i czynności 

konfiguracyjnych powiązanych z modułem. Dodatkowo w treści każdego rozdziału zamieszczono 

odnośniki odwołujące się do innych miejsc w danym dokumencie. Celem takiego rozwiązania jest 

ułatwienie użytkownikowi poruszanie się po treści dokumentu i przyspieszenie procesu 

odnajdywania niezbędnych informacji. Na początku części pierwszej rozdziału podany jest opis 

ogólny, zarys danego modułu a następnie szczegółowa specyfikacja wszystkich dostępnych narzędzi i 

funkcjonalności. Dodatkowo do każdego rozdziału zostały dodane zrzuty ekranu funkcjonalności tak 

by ułatwić naukę użytkownikowi. 
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2. Informacje o systemie 

System w całości jest obsługiwany z wykorzystaniem przeglądarek internetowych. Pełna 

funkcjonalność jest dostępna i obsługiwana przez internautów po stronie Frontoffice, jak również dla 

administratorów i redaktorów serwisu po stronie Backoffice poprzez przeglądarkę internetową.  

System można obsługiwać poprzez popularne przeglądarki internetowe, tj. np. Internet Explorer, 

Mozilla Firefox i Google Chrome. 
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3. Słownik pojęć 

 

 

Administrator główny 

Użytkownik, który posiada uprawnienie Administrator główny i tym samym ma 

możliwość: 

- zarządzania Menu Głównym (stroną rozprowadzającą), 

- konfiguracji wszystkich podmiotów, 

- dostępu do modułu Konfiguracja, 

- dostępu do modułu Dziennik zdarzeń i sekcji Pliki logów (przeglądanie logów 

serwera), 

- zarządzania podmiotami i typami podmiotów w module Konfiguracja 

podmiotów, 

- zarządzania użytkownikami przypisanymi do wszystkich podmiotów, 

-zarządzanie uprawnieniami wszystkich użytkowników, 

- zarządzania treścią pomocy (dodatkowo musi posiadać uprawnienie Zarządzanie 

modułem pomocy dla administratorów), 

- zarządzania repozytorium globalnym, 

- zarządzania ACL globalnie, 

- zarządzenia modułem pomocy. 

 

Administrator podmiotu 

Użytkownik, który posiada uprawnienie Administrator podmiotu i tym samym ma 

możliwość: 

- konfiguracji podmiotu w zakładce Katalog podmiotów, 

- zarządzania menu swojego podmiotu, 

Strona główna 

Strona główna aplikacji, jest to strona, na której jako stronę startową umieszczono 

interaktywną Mapę województwa. Za pomocą mapy internauta ma możliwość 

wybrania i przejścia do strony podmiotowej, jednej z jednostki, 

Strona podmiotu 
Jest to strona jednostki wybranej z interaktywnej Mapy województwa na stronie 

głównej, 

Strona startowa 
Pierwsza strona wczytywana po wpisaniu do przeglądarki internetowej adresu 

strony głównej czy adresu strony podmiotowej, 

Panel 

administratora/Backoffice 

Miejsce, w którym administrator aplikacji może wprowadzić zmiany dotyczące 

działania aplikacji, jej konfiguracji czy dostępności, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Administrator_%28informatyka%29
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Front/ Frontoffice 
Część aplikacji widoczna dla internautów/interesantów. Konfiguracją frontu 

zajmuje się Administrator główny oraz Administrator podmiotu, 

Interesant/Internauta Użytkownik frontu aplikacji 

Użytkownik Osoba użytkująca Backoffice aplikacji, 

Menu główne 
Menu budowane przez osobę z uprawnieniami Administratora głównego, w 

module Treść. Wyświetlane na stronie rozprowadzającej aplikacji.   

Menu globalne 

Zawarte w menu elementy (katalogi) wyświetlane są, jako pozycje w menu 

głównym wszystkich stron podmiotowych aplikacji oraz menu głównym na 

stronie głównej, 

Menu podmiotowe 
Menu budowane przez Administratora podmiotu, w module Treść. Wyświetlane 

na stronie podmiotowej urzędu, 

Szablon 

Szablon składa się z formularza oraz zdefiniowanego widoku i widoku listy. Szablon 

w aplikacji wykorzystuje się przez podpięcie go w katalogu menu, tak by umożliwić 

użytkownikom wprowadzanie artykułów według różnych schematów, 

Artykuł Każda treść wprowadzana w module Treść wyświetlana na froncie aplikacji, 

Słowa kluczowe 
Słowa kluczowe są to wyrazy lub wyrażenia określające hasłowo zawartość np. 

artykułu. 

Repozytorium plików 

W systemie jest to odrębny moduł, w którym użytkownik ma możliwość 

przechowywania w sposób uporządkowany dokumentów, które przeznaczone są 

do udostępnienia, 

Newsletter 
Elektroniczna forma biuletynu – czasopisma rozsyłanego za pomocą poczty 

elektronicznej,  

FAQ 

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi na nie, mające na celu udzielenie 

danemu użytkownikowi serwisu internetowego pomocy bez konieczności 

angażowania do tego jakichkolwiek osób, 

Mapa strony 

Mapa serwisu jest ustrukturalizowanym spisem wszystkich podstron serwisu 

WWW. Stanowi niejako jego spis treści pozwalający w szybki sposób odnaleźć 

pożądaną podstronę. Mapa serwisu tworzy się automatycznie na podstawie 

struktury serwisu i nie wymaga żadnych dodatkowych działań ze strony 

użytkownika czy też administratora serwisu. Dostępna jest ona na froncie pod 

linkiem Mapa strony na samym dole strony , 

 Chmura Tag-ów 

Chmura Tagów jest graficznym zobrazowaniem zawartości serwisu 

internetowego w postaci zestawu znaczników (słów), które są zazwyczaj także 

linkami do odpowiedniej części tego serwisu. Najczęściej znaczniki są 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Poczta_elektroniczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Poczta_elektroniczna
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uszeregowane alfabetycznie, natomiast wielkość i pogrubienie 

liter poszczególnych znaczników jest zależne od ważności lub popularności danego 

znacznika. Umożliwia to łatwe znalezienie danej kategorii zarówno alfabetycznie, 

jak i według ważności. Lista znaczników tworzona jest automatycznie w oparciu o 

słowa kluczowe, jakie są przypisywane do poszczególnych artykułów zamieszczany 

w serwisie podczas ich redagowania. Chmura tagów wyświetlana jest na froncie 

aplikacji, 

Uprawnienia 
Uprawnienia w systemie przypisywane są użytkownikom w celu kontroli ich 

dostępu do poszczególnych modułów aplikacji i konfiguracji, 

* 
Czerwona gwiazdka przy polu oznacza, że jest ono wymagane i użytkownik musi je 

wypełnić,  

Zapisz  

 

Przycisk Zapisz w aplikacji, użycie narzędzia powoduje zapisanie wprowadzonych 

danych i zamknięcie okna,  

Anuluj  

 

Przycisk Anuluj w aplikacji, użycie narzędzia powoduje nie zapisanie 

wprowadzonych danych i zamknięcie okna, 

Recaptcha 

 

Rozwiązanie informatyczne, które zabezpiecza strony internetowe poprzez 

CAPTCHA. Użytkownik w celu wykonania akcji musi rozpoznać znajdujący 

się na obrazku fragment celowo zniekształconego tekstu – dowodzi w ten 

sposób, że jest żywym człowiekiem, a nie maszyną. Zadania CAPTCHA (pary 

złożone z obrazka i ukrytego na nim słowa) są generowane automatycznie 

przez odpowiednie programy, 

Mapa rozprowadzająca 

Interaktywna mapa województwa, umożliwiająca internautom wyszukanie 

odpowiedniego podmiotu BIP 

  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_internetowa
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4. Logowanie do systemu 

Logowanie do panelu administracyjnego odbywa się po wpisaniu w przeglądarkę internetową adresu 

instancji: 

https://www.bip.malopolska.pl  

Przejście do panelu administracyjnego jest dostępne po wpisaniu po adresie portalu tekstu edycja.  

https://www.bip.malopolska.pl/edycja  

 

 

 

Nazwa użytkownika oraz hasło dla administratora głównego udostępniane jest przez Madkom SA. 

Administrator sam tworzy konta użytkowników oraz samodzielnie zarządza hasłami, w zakładce 

Zarządzanie użytkownikami, podczas Dodawania/Edycji konta użytkownika. 

https://www.bip.malopolska.pl/edycja
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Użytkownicy, którzy posiadają konto w systemie będą mogli logować się do systemu przy pomocy 

loginu i hasła lub loginu i certyfikatu. Sposób logowania uzależniony jest od wskazanej przez 

użytkownika Metody uwierzytelnienia. 

 

4.1. Uwierzytelnienie login/hasło 

Użytkownik, aby zalogować się do systemu za pomocą loginu i hasła powinien w oknie logowania 

wskazać w polu Metoda uwierzytelnienia: login i hasło, a następnie uzupełnić pola Użytkownik oraz 

Hasło i użyć przycisku Zaloguje się. Oba parametry udostępniane są przez administratora systemu. 

 

 

 

W przypadku, gdyby użytkownik zapomniał hasła do swojego konta może skorzystać z odnośnika Nie 

pamiętam hasła, który spowoduje wyświetlenie panelu odzyskiwania hasła. 
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Login użytkownika oraz adres email muszą się zgadzać z danymi podanymi w formularzu 

Dodawania/Edycji użytkownika (patrz Dodawanie użytkownika).  

4.2. Uwierzytelnianie certyfikatem  

Użytkownik, aby zalogować się do systemu za pomocą certyfikatu, powinien w oknie logowania 

wskazać w polu Metoda uwierzytelnienia: certyfikat.  

 

 

 

 

Uwaga: logowanie przy pomocy certyfikatu możliwe jest tylko wówczas, gdy administrator w 

konfiguracji konta użytkownika wczytał certyfikat przy pomocy apletu. 
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Po wpisaniu loginu i użyciu przycisku Zaloguj się użytkownik zostanie poproszony o wskazanie 

certyfikatu oraz o podanie nr PIN. 
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Instrukcja administratora systemu BIP 

 „Regionalny System Biuletynów Informacji Publicznej oraz Cyfrowy Urząd” 

Wersja: 1.3 

 Data: 24.05.2013 

 

 Strona 21 z 314  

 

 

5. Użytkownicy i grupy 

Zakładka Użytkownicy i Grupy służy do zarządzania użytkownikami oraz grupami w systemie. Poniżej 

omówione zostanie zarządzanie kontami użytkowników i uprawnieniami, które mogą być im 

przypisywane.  

 

Widok okna Użytkownicy i grupy, podzielony został na dwie zakładki: Zarządzanie użytkownikami 

(rozumianymi tutaj, jako osoby zarządzające portalem i treściami na nim umieszczanymi) oraz 

Zarządzanie grupami. W zakładce Zarządzanie użytkownikami widoczna lista, prezentuje stworzone 

pozycje w układzie kolumn: 

 

 

 

Login – identyfikator użytkownika w systemie podany w formularzu Dodaj użytkownika, 

Imię – dane użytkownika podane w formularzu Dodaj użytkownika, 

Nazwisko – dane użytkownika podane w formularzu Dodaj użytkownika, 

Podmiot – nazwa podmiotu, do którego przypisano użytkownika w formularzu Dodaj użytkownika, 

Role – role (grupa uprawnień) przypisane do danego użytkownika, w formularzu Dodaj użytkownika, 

Email – adres e-mailowy podany podczas rejestracji użytkownika w formularzu Dodaj użytkownika, 

Ostatnie zalogowanie – czas i data ostatniego logowania użytkownika do systemu, 

Status – stan konta danego użytkownika (skasowany/aktywny). 

5.1. Zarządzanie użytkownikami 

W zakładce Zarządzanie użytkownikami, na górnej belce użytkownik ma do dyspozycji przyciski akcji: 

Dodaj, Edytuj, Usuń/Przywróć, Resetuj hasło, Prawa dostępu, Uprawnienia. Dzięki wymienionym 

narzędziom użytkownik ma możliwość zarządzania listą i kontami użytkowników. 
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5.1.1. Dodawanie użytkownika 

W celu dodania użytkownika, należy w zakładce Zarządzenie użytkownikami użyć przycisku: 

 

 

 

Dodaj – użycie narzędzia powoduje pojawienie się okienka z formularzem Dodaj użytkownika,  

 

 

 

Użytkownik odnajdzie tam, następujące pola i przyciski: 
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Podmiot – rozwijane pole z listą dostępnych podmiotów, do których można przypisać 

wprowadzanego użytkownika, 

 

Uwaga: lista wyświetlanych pozycji, uzależniona jest od uprawnień użytkownika. Administrator 

główny otrzyma w polu listę wszystkich podmiotów natomiast administrator podmiotu otrzyma listę 

podmiotów, do których został przypisany. 

 

Nazwisko – nazwisko użytkownika, dla którego tworzone jest konto, jeżeli użytkownik będzie 

odpowiedzialny za publikację artykułów jego dane osobowe wyświetlane będą na froncie aplikacji, 

Imię – imię użytkownika, dla którego tworzone jest konto, jeżeli użytkownik będzie odpowiedzialny 

za publikację artykułów jego dane osobowe wyświetlane będą na froncie aplikacji, 

Login – identyfikator użytkownika, dla którego tworzone jest konto (niezbędny do zalogowania się do 

aplikacji), 

Hasło /Powtórz hasło – hasło, za pomocą, którego użytkownik będzie logował się do aplikacji, 

Email – adres mailowy użytkownika, dla którego tworzone jest konto. W przypadku, gdy użytkownik 

zapomniał hasła do swojego konta, na podany adres zostanie wysłana odpowiednia wiadomość,   

Kontakt – pole umożliwia wpisanie informacji dotyczących kontaktu z daną osobą, wprowadzona 

wartość wyświetlana będzie na froncie aplikacji, po kliknięciu na dane użytkownika, 

Opis – pole umożliwia wpisanie dowolnej np. opisu stanowiska, które zajmuje dana osoba, 

wprowadzona wartość wyświetlana będzie na froncie aplikacji, po kliknięciu na dane użytkownika, 

Certyfikat – za pomocą przycisku Pobierz, można podpiąć do konta certyfikat, dzięki któremu 

użytkownik będzie miał możliwość logowania się do systemu, (patrz Uwierzytelnianie certyfikatem). 

Po użyciu przycisku Pobierz certyfikat użytkownikowi zostanie wyświetlony aplet umożliwiający 

wskazanie i pobranie certyfikatu. Z listy dostępnych można wskazać profil bezpieczny lub profil 

zwykły. 
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Role – rozwijane pole z listą dostępnych ról (grup uprawnień). Każdy z użytkowników będzie pełnił w 

systemie określoną funkcje, która wymaga określonych uprawnień. Aby ułatwić zarządzanie 

użytkownikami, oraz uprawnieniami administrator ma możliwość stworzenia odpowiednich ról, które 

może przypisać użytkownikowi w tym miejscu (patrz Zarządzanie rolami). 

 

5.1.2. Edycja danych użytkownika  

W celu edycji danych użytkownika, należy w zakładce Zarządzanie użytkownikami, użyć przycisku:  
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Edytuj – przycisk aktywny jest po wskazaniu pozycji na liście użytkowników, użycie powoduje 

pojawienie się okna Edycja użytkownika, gdzie użytkownik ma możliwość zmiany danych 

dotyczących danego użytkownika (opis zawartych pól w formularzu patrz Dodawanie użytkownika). 

 

 

 

5.1.3. Usuwanie oraz przywracanie konta użytkownika 

W celu usunięcia lub przywrócenia usuniętego konta użytkownika, należy w zakładce Zarządzanie 

użytkownikami, użyć odpowiednio przycisku: 
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Usuń lub Przywróć – przycisk aktywny jest po wskazaniu pozycji na liście użytkowników, użycie 

spowoduje zmianę statusu konta użytkownika na nieaktywny/aktywny (użytkownik, którego konto 

będzie posiadało status nieaktywny, nie będzie mógł zalogować się do systemu). 

W zależności od posiadanego statusu konta widoczny będzie przycisk: 

Usuń – dla statusu aktywny 

Przywróć- dla statusu nieaktywny. 

Użycie przycisków spowoduje zmianę statusu konta użytkownika na nieaktywny poprzez kliknięcie w 

Usuń lub na aktywny poprzez kliknięcie w Przywróć. Użytkownik, którego konto będzie posiadało 

status nieaktywny, nie będzie mógł zalogować się do systemu. 

 

5.1.4. Resetowanie hasła użytkownika 

W celu zmiany hasła do konta użytkownika, należy w zakładce Zarządzanie użytkownikami, użyć 

przycisku: 
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Resetuj hasło – przycisk aktywny jest po wskazaniu pozycji na liście użytkowników, użycie powoduje 

zresetowanie hasła do konta użytkownika. Po tej operacji na adres e-mail użytkownika, zostanie 

wysłana informacja dotycząca zmiany hasła. 

 

5.1.5. Zarządzanie prawami dostępu 

Przydzielanie praw dostępu pozwala na zdefiniowanie, do jakich przycisków/narzędzi, będzie miał 

dostęp użytkownik, w poszczególnych katalogach Menu w module Treść.  

 

 

 

W przypadku, gdy użytkownikowi nie przydzielono żadnych praw dostępu do jednego z elementów 

menu przy danym katalogu będzie wyświetlany kluczyk ze znakiem zakazu. 

 

 

 

W celu przyznania praw dostępu użytkownikowi, należy wskazać go na liście użytkowników w 

zakładce Użytkownicy i grupy, a następnie użyć przycisku Prawa dostępu. Jego życie spowoduje 

wyświetlenie następujących pozycji do wyboru: Podmiotowe, Globalne, Główne.  
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Wyświetlone nazwy odpowiadają rodzajom menu, którymi można zarządzać w systemie. Użytkownik 

wybierając np. pozycję Podmiotowe, będzie zarządzał prawami dostępu do elementów (katalogów) 

menu podmiotowego.  

 

 

 

Wskazanie jednej z pozycji powoduje wyświetlenie okna Zarządzanie ACL umożliwiającego 

konfigurację uprawnień dla wskazanego użytkownika. 
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1. Kolumna Element menu odpowiada widokowi drzewa katalogów wybranego menu, 

2. Kolumny: Dodawanie, Edycja, Usuwanie, Publikacja, Zarządzanie odpowiadają narzędziom w 

module Treść. Dzięki odpowiedniej konfiguracji administrator ma możliwość kontroli dostępu do 

poszczególnych elementów w module Treść, 

3. Nadanie lub odebranie użytkownikowi Praw dostępu, odbywa się poprzez właściwe zaznaczenie 

pola, przy odpowiednim katalogu menu w kolumnie.  

4. Legenda przedstawia graficzny sposób włączenia/wyłączenia poszczególnych pól. 

 

 

Dodawanie – nadanie użytkownikowi dostępu do elementu spowoduje możliwość skorzystania z 

przycisku Dodaj w danym elemencie menu w module Treść, 
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Edycja - nadanie użytkownikowi dostępu do elementu spowoduje możliwość skorzystania z przycisku 

Edytuj w danym elemencie menu w module Treść, 

 

 

 

Usuwanie - nadanie użytkownikowi dostępu do elementu spowoduje możliwość skorzystania z 

przycisku Usuń w danym elemencie menu w module Treść, 

 

 

 

Publikacja - nadanie użytkownikowi dostępu do elementu spowoduje możliwość skorzystania z 

przycisku Zapisz i publikuj w danym elemencie menu w module Treść, 

 



Instrukcja administratora systemu BIP 

 „Regionalny System Biuletynów Informacji Publicznej oraz Cyfrowy Urząd” 

Wersja: 1.3 

 Data: 24.05.2013 

 

 Strona 31 z 314  

 

 

 

Zarządzanie - nadanie użytkownikowi dostępu do elementu spowoduje możliwość skorzystania z 

przycisków: Dodaj nowy element menu, Edytuj wybrany element menu, Usuń wybrany element 

menu w menu w module Treść, 

 

 

 

Przykład 
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Na powyższym zrzucie użytkownik w Menu Głównym (1) nie ma przydzielonego żadnego prawa 

dostępu do katalogu Element menu 1 (2). W celu nadania mu praw dostępu administrator systemu 

powinien skorzystać z zakładki Użytkownicy i grupy, z listy użytkowników wybrać odpowiedniego 

użytkownika, a następnie użyć przycisku Prawa dostępu.  

Prawa dostępu mogą być przydzielane, dla każdego menu niezależnie. W omawianym przykładzie, 

aby przydzielić użytkownikowi prawa dostępu do katalogu znajdującego się w menu Głównym, z 

wyświetlonej listy wybieramy pozycję Główne. 

 

 

 

Wyświetlone drzewo katalogów będzie odpowiadało widokowi elementów zawartych w Menu 

Głównym w module Treść. Na zrzucie poniżej widać, że użytkownik nie posiada przydzielonych praw 

dostępu do katalogu Element menu 1 (pola w kolumnach są puste).  
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W celu nadania użytkownikowi uprawnień np. do dodawania i edycji artykułów w katalogu Element 

menu 1, należy w kolumnie Dodawanie oraz Edycja zmienić wyświetlanie pola na znaczek V. 

 

 

 

Działania te spowodują, że użytkownik będzie mógł dodawać i edytować artykuły w tym katalogu. 
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5.1.6. Nadawanie uprawnień użytkownikom 

Przycisk Uprawnienia aktywny jest po wskazaniu pozycji na liście użytkowników.  

 

 

 

Jego użycie powoduje pojawienie się okna Zarządzanie uprawnieniami, w którym administrator ma 

możliwość zarządzania uprawnieniami danego użytkownika.  
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Uwaga: zaznaczenie katalogu (żółta ikona  folderu) powoduje, nadanie użytkownikowi, wszystkich 

zawartych w nim uprawnień, chcąc ograniczyć dostęp, do powiązanych narzędzi i funkcjonalności 

należy wskazać właściwe pozycje osobno. 

 

W oknie Zarządzanie uprawnieniami administrator główny aplikacji odnajdzie następujące 

uprawnienia (lista uprawnień, którymi może zarządzać administrator podmiotu znajduje się poniżej): 

Dostęp do modułu artykułów  

 Dostęp do artykułów aktualnych – nadanie uprawnienia powoduje wyświetlanie oraz 

umożliwia dostęp do zakładki Aktualne w zakładce Treść,  

 Dostęp do modułu artykułów archiwalnych – nadanie uprawnienia powoduje wyświetlanie 

oraz umożliwia dostęp do zakładki Archiwalne w zakładce Treść,  

 Edycja wersji nieaktualnych artykułów – nadanie uprawnienia spowoduje wyświetlenie 

narzędzia Edytuj dla artykułów nieaktualnych w zakładce Treść, 

 Dostęp do komentarzy artykułów – nadanie uprawnienia powoduje wyświetlanie oraz 

dostęp do zakładki Komentarze do artykułów, w zakładce Treść, 

 Dostęp do modułu artykułów nieopublikowanych – nadanie uprawnienia powoduje 

wyświetlanie oraz umożliwia dostęp do zakładki Artykuły nieopublikowane w zakładce Treść, 

 Dostęp do artykułów roboczych - nadanie uprawnienia powoduje wyświetlanie oraz 

umożliwia dostęp do zakładki Robocze w zakładce Treść, 

 Dostęp do artykułu rozprowadzającego – nadanie uprawnienia powoduje wyświetlanie oraz 

umożliwia dostęp do zakładki Artykuł rozprowadzający w zakładce Treść, 

 Dostęp do modułu artykułów usuniętych – nadanie uprawnienia powoduje wyświetlanie 

oraz umożliwia dostęp do zakładki Usunięte w zakładce Treść, 

Pozostałe  

 Administrator główny – nadanie grupy uprawnień przypisanych dla administratora 

głównego, 

 Administrator podmiotu – nadanie grupy uprawnień przypisanych dla administratora 

podmiotu, 

 Możliwość przelogowania się na innego użytkownika – nadanie uprawnienia powoduje 

pojawienie się na koncie użytkownika narzędzia umożliwiającego przelogowanie się 

pomiędzy kontami, 
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Dostęp do modułu konfiguracji  

 Konfiguracja podstawowych informacji – nadanie uprawnienia umożliwia dostęp do folderu 

Informacje podstawowe w zakładce Konfiguracja, 

 Polityka haseł – nadanie uprawnienia umożliwia dostęp do folderu Polityka haseł w zakładce 

Konfiguracja,  

 Konfiguracja ustawień systemowych – nadanie uprawnienia umożliwia dostęp do folderu 

Ustawienia systemowe w zakładce Konfiguracja, 

Moduły  

 Edycja elementu pomocy baza wiedzy – nadanie uprawnienia powoduje wyświetlenie oraz 

umożliwia dostęp do przycisku edycji treści zawartej w module Pomoc w części Baza wiedzy, 

 Dostęp do modułu czasy generowań – nadanie uprawnienia powoduje wyświetlenie oraz 

umożliwia dostęp do modułu Czasy generowań w zakładce Moduły, 

 Dostęp do modułu ankiet – nadanie uprawnienia powoduje wyświetlenie oraz umożliwia 

dostęp do modułu Ankiety w zakładce Moduły, 

 Dostęp do modułu bloga – nadanie uprawnienia powoduje wyświetlenie oraz umożliwia 

dostęp do modułu Blog w zakładce Moduły, 

 Dostęp do modułu czata – nadanie uprawnienia powoduje wyświetlenie oraz umożliwia 

dostęp do modułu Czat w zakładce Moduły,  

 Dostęp do modułu FAQ – nadanie uprawnienia powoduje wyświetlenie umożliwia dostęp do 

modułu FAQ w zakładce Moduły,  

 Dostęp do modułu formularzy kontaktowych – nadanie uprawnienia powoduje 

wyświetlenie oraz umożliwia dostęp do modułu Formularze kontaktowe w zakładce Moduły, 

 Dostęp do modułu forum dyskusyjnego – nadanie uprawnienia powoduje wyświetlenie oraz 

umożliwia dostęp do modułu Forum dyskusyjne w zakładce Moduły, 

 Dostęp do modułu kadencyjności – nadanie uprawnienia powoduje wyświetlenie oraz 

umożliwia dostęp do modułu Kadencje w zakładce Moduły,  

 Dostęp do modułu tworzenia kopii zapasowych – nadanie uprawnienia powoduje 

wyświetlenie oraz umożliwia dostęp do modułu Kopie zapasowe w zakładce Moduły,  

 Dostęp do modułu logów – nadanie uprawnienia powoduje wyświetlenie oraz umożliwia 

dostęp do modułu Dziennik zdarzeń w zakładce Moduły, 

 Zarządzanie modułem pomocy dla administratorów – nadanie uprawnienia powoduje 

wyświetlenie oraz umożliwia dostęp do przycisku Edytuj w module Pomoc,  
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 Dostęp do modułu relacje – nadanie uprawnienia powoduje wyświetlenie oraz umożliwia 

dostęp do modułu Relacje w zakładce Moduły,  

 Dostęp do modułu repozytorium plików – nadanie uprawnienia powoduje wyświetlenie oraz 

umożliwia dostęp do modułu Repozytorium plików w zakładce Moduły, 

 Dostęp do modułu zarządzania sesjami – nadanie uprawnienia powoduje wyświetlanie oraz 

umożliwia dostęp do modułu Zarządzanie sesjami w zakładce Moduły, 

 Dostęp do modułu słów kluczowych – nadanie uprawnienia powoduje wyświetlenie oraz 

umożliwia dostęp do modułu Słowa kluczowe w zakładce Moduły, 

 Dostęp do modułu szablonów – nadanie uprawnienia powoduje wyświetlenie oraz 

umożliwia dostęp do modułu Szablony w zakładce Moduły, 

 Dostęp do modułu szablonów maili – nadanie uprawnienia powoduje wyświetlenie oraz 

umożliwia dostęp do modułu Szablony maili w zakładce Moduły, 

 Dostęp do modułu wersji językowych – nadanie uprawnienia powoduje wyświetlenie oraz 

umożliwia dostęp do modułu Wersje językowe w zakładce Moduły, 

 Dostęp do modułu wiadomości wewnętrznych – nadanie uprawnienia powoduje 

wyświetlenie oraz umożliwia dostęp do modułu Wiadomości wewnętrzne w zakładce 

Moduły,  

 Dostęp do modułu newsletter – nadanie uprawnienia powoduje wyświetlenie oraz 

umożliwia dostęp do modułu Newsletter w zakładce Moduły, 

Dostęp do modułu katalog podmiotów  

 Dodawanie nowych podmiotów – nadanie uprawnienia powoduje wyświetlenie przycisku 

Dodaj w zakładce Katalog podmiotów, w sekcji Lista podmiotów, 

 Zarządzanie typami podmiotów – nadanie uprawnienia powoduje wyświetlenie oraz 

umożliwia dodawanie typów podmiotów w zakładce Katalog podmiotów,  

 Zarządzanie podmiotami – nadanie uprawnienia umożliwia dostęp i zarządzenie modułem 

Katalog podmiotów, 

Dostęp do modułu użytkowników i ról  

 Dostęp do modułu ról uprawnień – nadanie uprawnienia umożliwia korzystanie z modułu 

Zarządzanie grupami, 

 Dostęp do zarządzania uprawnieniami – nadanie uprawnienia powoduje wyświetlenie 

przycisku Uprawnienia w zakładce Użytkownicy i Grupy, 
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 Dostęp do modułu użytkowników – nadanie uprawnienia powoduje wyświetlenie modułu 

Zarządzanie użytkownikami w module Użytkownicy i grupy,  

 

Uwaga: ze względów bezpieczeństwa wskazane jest, by uprawnienia Administrator główny oraz 

Administrator podmiotu posiadała jak najmniejsza liczba osób. 

 

 

Lista uprawnień, którymi może zarządzać administrator podmiotu: 

 

 

 

5.2. Zarządzanie grupami 

W systemie przygotowane zostały podstawowe grupy tzw. role, którym domyślnie przypisano 

uprawnienia nadające odpowiednie kompetencje. Przypisywanie ról użytkownikom odbywa się w 

module Użytkownicy i grupy zakładce w Zarządzanie użytkownikami (podczas edycji danych 



Instrukcja administratora systemu BIP 

 „Regionalny System Biuletynów Informacji Publicznej oraz Cyfrowy Urząd” 

Wersja: 1.3 

 Data: 24.05.2013 

 

 Strona 39 z 314  

 

użytkownika). Administrator systemu ma możliwość modyfikowania przypisanych uprawnień dla 

danych grup oraz tworzenia nowych grup.  

 

 

 

W zakładce Zarządzanie grupami widoczna lista, prezentuje stworzone pozycje w układzie kolumn: 

Tytuł – określenie dla grupy podane przez użytkownika w formularzu Dodaj rolę w polu Nazwa, 

Opis – dane podane przez użytkownika w formularzu Dodaj rolę w polu Opis. 

 

5.2.1. Dodawanie nowej grupy 

W celu skonfigurowania nowej grupy, należy w zakładce Zarządzanie grupami skorzystać z przycisku: 

 

 

 

Dodaj – użycie narzędzia powoduje pojawienie się okienka z formularzem Dodaj rolę. 
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Użytkownik odnajdzie tam, następujące pola i przyciski: 

Nazwa – w polu użytkownik musi podać określenie dla wprowadzanej roli, 

Opis – w polu użytkownik musi podać opis dla wprowadzanej roli. 

Następnie stworzonej grupie, należy przypisać uprawnienia patrz Przypisywanie uprawnień grupie. 

Przypisywanie stworzonej grupy użytkownikowi patrz Edycja danych użytkownika pole Role. 

 

5.2.2. Edycja nazwy grupy 

W celu zmiany nazwy lub opisu stworzonej grupy, należy w zakładce Zarządzanie grupami skorzystać 

z przycisku: 

 

 

 

Edytuj – przycisk aktywny jest po wskazaniu pozycji na liście, użycie powoduje pojawienie się okna 

Edytuj rolę, gdzie użytkownik ma możliwość zmiany danych dotyczących wprowadzonej roli. 
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5.2.3. Usuwanie grupy  

W celu usunięcia stworzonej grupy, należy w zakładce Zarządzanie grupami skorzystać z przycisku: 

 

 

 

Usuń – przycisk aktywny jest po wskazaniu pozycji na liście, użycie narzędzia spowoduje jej trwałe 

usunięcie. 

 

5.2.4. Przypisywanie uprawnień grupie 

W celu nadania uprawnień danej grupie, należy w zakładce Zarządzanie grupami skorzystać z 

przycisku: 
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Uprawnienia – przycisk aktywny jest po wskazaniu pozycji na liście, użycie powoduje wyświetlenie 

okna Zarządzanie uprawnieniami, w którym użytkownik ma możliwość włączenia lub wyłączenia 

uprawnień, jakie będą dostępne dla wskazanej grupy (roli). 

Przypisywanie stworzonej grupy użytkownikowi patrz Edycja danych użytkownika pole Role. 

 

5.2.5. Grupy zdefiniowane w systemie 

W systemie zdefiniowano podstawowe role, którym domyślnie przypisano następujące uprawnienia: 

 

Rola Administrator główny 

NAZWA UPRAWNIENIA OPIS UPRAWNIENIA 

administrator_glowny Administrator główny 

artykuly_edycja_wersji_nieaktualnych Edycja wersji nieaktualnych artykułów. 

baza_wiedzy_edycja Edycja elementu pomocy "Baza wiedzy" 

czasy_generowan Dostęp do modułu "Czasy generowań" 

konfiguracja Dostęp do modułu konfiguracji 

konfiguracja_informacje_podstawowe Konfiguracja podstawowych informacji 

konfiguracja_polityka_hasel Polityka haseł 

konfiguracja_statystyki Konfiguracja statystyk 

konfiguracja_ustawienia_systemowe Konfiguracja ustawień systemowych 

moduly_kopie_zapasowe Dostęp do modułu tworzenia kopii zapasowych 

moduly_pomoc_edycja 
Zarządzanie modułem pomocy dla 
administratorów 

moduly_relacje Dostęp do modułu Relacje 

moduly_sesje Dostęp do modułu zarządzania sesjami 

moduly_slowa_kluczowe Dostęp do modułu słów kluczowych 
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moduly_statystyki Dostęp do modułu statystyk 

moduly_szablony Dostęp do modułu szablonów 

moduly_szablony_maili Dostęp do modułu szablonów maili 

moduly_wersje_jezykowe Dostęp do modułu Wersji językowych 

podmioty_kategorie_zarzadzanie Zarządzanie typami podmiotów 

podmioty_dodawanie 
Dodawanie nowych podmiotów (tylko 
dodawanie) 

role Dostęp do modułu ról uprawnień 

uslugi_typy_zalacznikow Dostęp do modułu typów załączników 

uzytkownicy_role Dostęp do modułu użytkownkiów i ról 

 

Rola Administrator podmiotu 

NAZWA UPRAWNIENIA OPIS UPRAWNIENIA 

administrator_podmiotu Administrator podmiotu 

artykuly_edycja_wersji_nieaktualnych Edycja wersji nieaktualnych artykułów. 

moduly_ankiety Dostęp do modułu ankiet 

moduly_blog Dostęp do modułu bloga 

moduly_chat Dostęp do modułu czata 

moduly_faq Dostęp do modułu FAQ 

moduly_formularze_kontaktowe Dostęp do modułu formularzy kontaktowych 

moduly_forum Dostęp do modułu forum dyskusyjnego 

moduly_kadencyjnosc Dostęp do modułu kadencyjności 

moduly_logi Dostęp do modułu logów 

moduly_mapa Dostęp do modułu mapy 

moduly_repozytorium_plikow Dostęp do modułu repozytorium plików 

moduly_wiadomosci_wewnetrzne Dostęp do modułu wiadomości wewnętrznych 

newsletter Dostęp do modułu "Newsletter" 

przelogowywanie 
Możliwość przelogowywania się na innego 
użytkownika 

uzytkownicy_role Dostęp do modułu użytkowników i ról 

 

Rola Autor/Edytor (Redaktor) 

NAZWA UPRAWNIENIA OPIS URAWNIENIA 

artykuly_aktualne Dostęp do artykułów aktualnych 

artykuly_archiwalne Dostęp do modułu artykułów archiwalnych 

artykuly_komentarze Dostęp do komentarzy artykułów 

artykuly_rozprowadzajacy Dostęp do artykułu rozprowadzającego 

artykuly_usuniete Dostęp do modułu artykułów usuniętych 
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Rola Moderator 

NAZWA UPRAWNIENIA OPIS UPRAWNIENIA 

artykuly_aktualne Dostęp do artykułów aktualnych 

artykuly_archiwalne Dostęp do modułu artykułów archiwalnych 

artykuly_komentarze Dostęp do komentarzy artykułów 

artykuly_nieopublikowane 
Dostęp do modułu artykułów 
nieopublikowanych 

artykuly_rozprowadzajacy Dostęp do artykułu rozprowadzającego 

artykuly_usuniete Dostęp do modułu artykułów usuniętych 
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6. Moduł konfiguracja 

Moduł przeznaczony jest dla użytkowników z uprawnieniem Administrator główny i umożliwia 

konfigurację ustawień systemowych globalnych, czyli dotyczących całości aplikacji.  

 

 

 

6.1. Ustawienia 

Ustawienia pogrupowane zostały tematycznie w odrębne katalogi bocznego drzewa menu. 

6.1.1. Informacje podstawowe 

W katalogu Informacje podstawowe, użytkownik ma możliwość wprowadzenia danych, które 

pozwolą spersonalizować stronę. Poprzez m.in. nagłówek, stopkę czy dane teleadresowe instytucji 

administrator modyfikuje wygląd strony dostępnej dla interesanta. 

 

Tytuł strony - wprowadzona wartość wyświetlana będzie, jako nazwa karty (okna) przeglądarki,  

 

 

 

Widok na froncie 
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Nagłówek strony – wprowadzona wartość wyświetlana będzie na stronie głównej w górnej jej części, 

 

 

 

Widok na froncie 

 

 

Stopka strony – pole umożliwia wprowadzenie i zarządzanie układem stopki frontu przy pomocy 

opcji wbudowanego edytora lub bezpośrednio za pomocą języka HTML po przełączeniu w tryb edycji.  
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Edytor tekstu służy do pisania oraz formatowania tekstu (np. wyrównanie, kolor, pogrubienie tekstu). 

Za pomocą edytora tekstu można tworzyć hiperłącza, wypunktowania w zawartości stopki WWW 

utworzonej w edytorze. Opis wszystkich najważniejszych funkcji edytora: 

 

 

Uwaga: edytor zamienia wpisywany tekst na odpowiedni kod HTML w taki sposób, aby zawartość 

strony po opublikowaniu była identyczna do zawartości, która była widoczna podczas edycji. 

 

 Dodawanie hiperłącza (np. link do innej strony WWW): 

Do każdego tekstu napisanego w edytorze można dodać hiperłącze, czyli tzw. link do innej 

wewnętrznej lub zewnętrznej strony WWW. Aby dodać link, należy kliknąć w ikonę przypisaną do 

narzędzia Hiperłącze. 

 

 

W nowo otwartym oknie wprowadzamy adres strony, do której ma przekierować hiperłącze i 

zatwierdzamy klikając przycisk OK. 
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 Dodawanie pliku graficznego (obrazka) do treści strony WWW: 

W celu wstawienia grafiki należy kliknąć w ikonę symbolizującą narzędzie Wstaw obrazek. 

 

Zostanie otwarte repozytorium plików skąd należy wybrać plik graficzny. W przypadku braku grafiki w 

repozytorium należy pobrać ją z nośnika zewnętrznego. Opis posługiwania się repozytorium patrz 

moduł Repozytorium. Wybór pliku zatwierdzamy przyciskiem Wybierz. 

 

 

 

 Formatowanie tekstu - wyrównanie, zmiana koloru czcionki lub jej wielkości: 

Formatowanie jest ważnym elementem dla każdego tekstu publikowanego na stronie WWW. 

Pozwala między innymi wyróżnić fragment tekstu np. pogrubiając czcionkę, korzystając z kursywy 

i/lub podkreślenia. W Edytorze mamy do wykorzystania wiele funkcji, które ułatwią proces 

formatowania tekstu. 
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Ikony w edytorze tekstu są bardzo podobne do ikon w popularnym programie Microsoft Word czy 

Open Office, więc ich użycie nie powinno stanowić trudnej operacji. Należy pamiętać, że przed 

użyciem wybranej funkcji (np. pogrubienie tekstu) należy uprzednio zaznaczyć tekst, który ma zostać 

pogrubiony. Dopiero po zaznaczeniu odpowiedniego fragmentu tekstu, należy kliknąć w przycisk 

wybranej funkcji. 

 Wstawianie tabeli: 

Edytor umożliwia również dodawanie tabel. W tym celu należy wybrać opcję Wstaw tabelę. 

 

W nowo otartym oknie określamy parametry nowo tworzonej tabeli.  

 

Wiersze: należy wpisać ilość wierszy, które mają znaleźć się w tabeli, 

Kolumny: należy wpisać ilość kolumn, które mają znaleźć się w tabeli, 

Ramka: należy wybrać z rozwijanej listy rodzaj obramowania (brak, cienkie ciągłe, pogrubione ciągłe, 

przerywane, punktowe), 

Nazwa kolumny: należy zaznaczyć, jeżeli kolumny mają posiadać nagłówki. 

Wprowadzanie danych konfiguracyjnych zatwierdzamy przyciskiem Wstaw. 

 Wstawianie linku do modułu – wstawianie odnośników modułów lub artykułów 
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Narzędzie umożliwia dodanie odnośników do poszczególnych modułów lub artykułów w stopce 

strony. W celu dodania nowej pozycji należy kliknąć w ikonę odpowiadającą opcji Wstaw link do 

modułu.  

 

 

 

W nowo otwartym oknie, należy z rozwijanej listy w polu Nazwa modułu wybrać typ modułu, który 

zostanie powiązany z tworzonym linkiem. 

 

 

Następnie w polu Nazwa linku wpisujemy nazwę odnośnika. Wpisana wartość wyświetlana będzie na 

froncie, 

 

Widok na froncie 

 

 



Instrukcja administratora systemu BIP 

 „Regionalny System Biuletynów Informacji Publicznej oraz Cyfrowy Urząd” 

Wersja: 1.3 

 Data: 24.05.2013 

 

 Strona 51 z 314  

 

W przypadku wybrania pozycji Artykuły, jako nazwę modułu system poprosi o wskazanie Tytułu 

artykuł. Należy posłużyć się dostępnym przy polu narzędziem. Jego użycie spowoduje wyświetlenie 

okna z artykułami zawartymi w module Treść (patrz Moduł treść). Po wskazaniu właściwej pozycji 

należy użyć przycisku Wybierz.  

 

 

 

W ten sposób użytkownik może dodać do stopki strony, każdy istotny artykuł przykładem może być 

tu np. informacja dotycząca sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych. 

 

 

 

Informacje wyszukiwarki – wpisane dane wyświetlane będą, jako podpowiedź wyszukiwarki w 

momencie najechania kursorem na symbol znaku zapytania. 
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Widok na froncie 

 

 

Adres nadawcy systemowych wiadomości e-mail – wprowadzony adres e-mail zostanie 

wyświetlony, jako adres nadawcy u odbiorcy, do którego wysłano wiadomość z systemu.  
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6.1.2. Ustawienia systemowe 

W katalogu Ustawienia systemowe, administrator ma możliwość zmiany parametrów 

odpowiedzialnych za funkcjonowanie aplikacji jak również jej ostateczny wygląd np. pod względem 

ilości wyświetlanych elementów. 

Wyświetlanie bieżącej lokalizacji – ustawienie pozwala na wyświetlenie elementu nawigacyjnego na 

froncie, tzw. okruszków chleba (breadcrumbs), czyli ścieżki pokazującej faktycznie przebytą drogę w 

hierarchii całej witryny. 
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Widok na froncie 

 

 

Czas trwania sesji (minuty) - możliwość ustawienia czasu, po którym użytkownik zostanie 

wylogowany z systemu, 

 

 

 

Panel administracyjny 

 

 

 

Adres przekierowania po kliknięciu w logo strony – w pole należy wpisać adres strony, na który 

internauta ma zostać przekierowany po kliknięciu w logo na froncie (znajdujące się po prawej 

stronie), 
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Widok na froncie 

 

 

 

Automatyczne odświeżanie sesji co 5 minut – ustawienie opcji na Nie, spowoduje wylogowanie z 

aplikacji przy braku aktywności przez 15 minut, 

 

 

 

Przedział czasu dla raportu czasów odpowiedzi modułów – ustawienie powiązane z modułem Czasy 

generowań, użytkownik z rozwijanej listy ma możliwość wskazania częstotliwości, z jaką będą 

tworzone raporty w tym module patrz moduł Czasy generowań,  
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6.1.3. Webservice 

Webservice to usługa umożliwiająca bezpośrednią komunikację pomiędzy systemem zewnętrznym a 

opisywanym. Wymiana danych następuje automatycznie w trybie online według określonych 

parametrów. Usługa oparta jest o standard automatycznej komunikacji - technologię SOAP (XML). 

 

Uwierzytelnienie aplikacji klienckiej - login wykorzystywany do uwierzytelniania się przez aplikację 

zewnętrzną, 

Uwierzytelnienie aplikacji klienckiej - hasło wykorzystywane do uwierzytelniania się przez aplikację 

zewnętrzną, 
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Uwaga: pod adresem*  

http://adres_stronyglownejportalu/Webservice/soap.wsdl?instance=bipService&generateSchema=tr

ueCU%20/Webservice/soap.wsdl?instance=restoredServices&generateSchema=true 

Została zamieszczona XML Schema (plik ze wzorem poleceń do wykorzystania przez aplikację 

zewnętrzną). 

*adres strony głównej portalu – należy zastąpić właściwym adresem dla danego podmiotu. 

 

 

6.1.4. Artykuły 

Wysyłanie linka do artykułu – opcja aktywuje dodatkową ikonkę w artykule. Kliknięcie w ikonę 

przekieruje użytkownika do formularza, w którym zdefiniuje treść wiadomości polecającej i adres 

odbiorcy, na który zostanie wysłany link, 

 

Widok na froncie 

 

 

http://adres_stronyglownejportalu/Webservice/soap.wsdl?instance=bipService&generateSchema=trueCU%20/Webservice/soap.wsdl?instance=restoredServices&generateSchema=true
http://adres_stronyglownejportalu/Webservice/soap.wsdl?instance=bipService&generateSchema=trueCU%20/Webservice/soap.wsdl?instance=restoredServices&generateSchema=true
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Strona startowa - pole wyświetla listę stworzonych artykułów oraz artykułów rozprowadzających, 

wskazana pozycja zdefiniuje artykułu który wyświetlany będzie na stronie startowej frontu aplikacji, 

Domyślne sortowanie załączników w artykułach – opcja umożliwia wybór parametru, według 

którego zostaną uporządkowane załączniki powiązane z artykułem. Do wyboru: Nazwa(opis), 

Rozmiar, Czas wytworzenia, 

 

 

 

Domyślny kierunek sortowania załączników w artykułach – wybór opcji określającej kierunek 

sortowania tj. rosnąco bądź malejąco uprzednio uporządkowanych załączników.  

 

 

6.1.5. Backup 

Pod pozycją backup, należy zdefiniować parametry, według których będzie wykonywana kopia 

zapasowa (patrz moduł Kopie zapasowe). 

Ścieżka backup – miejsce przechowywania na serwerze utworzonej kopii, 

Typ backupu – mechanizm, według którego będzie wykonywana kopia zapasowa. Z rozwijanej listy 

należy wybrać typ backup’u. 

6.1.6. Statystyki 

W katalogu Statystyki, użytkownik będzie miał dostęp do następujących opcji: 

Identyfikator usługi Google Analytics - nazywany także Identyfikatorem śledzenia umieszczany w 

kodzie śledzenia we fragmencie:   _gaq.push(['_setAccount', 'UA-39659617-1']). Kod dostarczany jest 
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przez Google.  Jednakże użytkownik w systemie musi wprowadzić tylko wyżej wspomniany 

identyfikator. 

Login Google Analytics - login użyty przy rejestracji do usług Google, 

Hasło Google Analytics - hasło użyte przy rejestracji do usług Google, 

Identyfikator profilu Google Analytics - unikatowy identyfikator profilu powiązanego z usługą 

śledzenia strony, 

 

 

 

Opcje powiązane z usługą Google Analytics, które jako narzędzie do analityki internetowej pomaga 

właścicielom witryn dowiedzieć się, jak użytkownicy korzystają z ich serwisów. 

 

 

 

Okno w powyższym widoku dostępne po wybraniu: Profile->Wszystkie dane witryny->Ustawienia 

profilu na stronie Google z aktywnym kontem Google Analytics. Usługa jest nieodpłatna. 
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6.1.7. Logowanie 

Lista adresów CRL oddzielonych znakiem ";" – lista unieważnionych i zawieszonych certyfikatów 

kwalifikowanych (lista CRL) przez organ certyfikujący, adresy należy wpisywać w postaci 

http://adres.crl1; http://adres.crl12.  W przypadku posiadania przez użytkownika certyfikatu 

opublikowanego na liście dostęp za pomocą certyfikatu zostanie zablokowany (patrz Logowanie do 

systemu oraz Dodawanie użytkownika). 

 

 

 

6.1.8. Panel administracyjny 

Ustawienia zawarte w katalogu umożliwiają zarządzanie konfiguracją haseł i parametrami autoryzacji 

w systemie (patrz Logowanie do systemu oraz Zarządzanie użytkownikami). 

Minimalna liczba znaków hasła – wprowadzona wartość determinuje, jaka ma być minimalna liczba 

znaków w haśle, 

Minimalna siła hasła – wybrana wartość determinuje, jaka będzie wymagana minimalna siła dla 

hasła ustalanego przez użytkownika: 

 Słabe - minimalna długość hasła to 1 znak, 

 Silne - minimalna długość hasła to 8 znaków i przynajmniej 3 rodzaje znaków specjalnych, 

 Średnie - minimalna długość hasła to 7 znaków i przynajmniej 2 rodzaje znaków specjalnych, 

Uwaga:  

Znaki to: A - Z (duże litery), a - z (małe litery), 0 - 9 (liczby) 

Znaki specjalne to: !@#$%^&*()_+-='\";:[{]}|.>,</?`~  
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Maksymalna liczba nieudanych prób logowania - wprowadzona wartość określa maksymalną 

możliwą liczbę nieudanych prób logowania, po jej wykorzystaniu użytkownik otrzyma komunikat 

informujący o tymczasowej blokadzie opcji autoryzacji 

 

 

 

 

Liczba minut, jaka musi upłynąć od ostatniego nieudanego logowania po zablokowaniu konta – 

wprowadzona wartość determinuje ile minut musi minąć, aby użytkownik mógł ponownie podjąć 

próbę zalogowania po uprzednio nieudanych próbach logowania, możliwość wpisania tylko liczb 

całkowitych, 

 

Wymuszanie zmiany, co „n” dni (0 – wyłączone) – wprowadzona wartość determinuje, co ile dni 

system będzie wymagał od użytkownika zmiany hasła, wpisanie 0 wyłącza wymuszanie zmiany hasła, 

 

Liczba niepowtarzalnych ostatnich haseł (0 – wyłączone) – wprowadzona wartość determinuje 

liczbę haseł wstecz, które nie mogą się powtórzyć w systemie przy zmianie hasła na nowe, 
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Zawartość strony logowania – po wybraniu opcji wstaw formularz logowania i dodania do treści 

predefiniowanej zmiennej [formularz_logowania] możliwe jest zdefiniowanie widoku okna logowana 

przez użytkownika części administracyjnej. Natomiast brak w treści zmiennej [formularz_logowania] 

powoduje wyświetlanie domyślnego okna logowania, (patrz Logowanie do systemu). 

 

 

 

Strona logowania 
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Adres strony logowania – wpisana wartość w adresie portalu umożliwi przejście do panelu 

administracyjnego np.:https://www.bip.malopolska.pl/edycja  

 

6.1.9. Aktualizacje 

Komunikat niedostępności systemu – podana w polu wartość wyświetlana będzie na stronie, 

podczas gdy opcja Dostępność frontu aplikacji zostanie ustawiona na Nie, 

 

https://www.bip.malopolska.pl/edycja


Instrukcja administratora systemu BIP 

 „Regionalny System Biuletynów Informacji Publicznej oraz Cyfrowy Urząd” 

Wersja: 1.3 

 Data: 24.05.2013 

 

 Strona 64 z 314  

 

 

 

 

 

Komunikat aktualizacji systemu – podana w polu wartość wyświetlana będzie na stronie podczas 

aktualizacji systemu,  
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Dostępność frontu aplikacji – ustawienie opcji na Nie spowoduje wyłączenie dostępności frontu 

aplikacji. Na stronie zostanie wyświetlona wartość podana w polu Komunikat niedostępności 

systemu. 

6.2. Obsługiwane typy plików 

Zawarte w zakładce narzędzia umożliwiają dodawanie kolejnych typów plików, które będą 

obsługiwane przez system. W celu dodania nowej pozycji, należy użyć przycisku Dodaj. 
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W wyświetlonej formatce w polu Rozszerzenie, należy wprowadzić nazwę dla dodawanego typu, 

natomiast w polu MIME, należy podać dwuczęściowy identyfikator formatu plików w Internecie. 

Dodawanie pliku należy zakończyć używając przycisku Zapisz. 
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7. Moduł katalog podmiotów  

Moduł Katalog podmiotów umożliwia zarządzanie typami podmiotów, listą podmiotów oraz pozwala 

na konfiguracje ustawień podmiotu (patrz Nadawanie uprawnień użytkownikom). 

 

 

Uwaga:  

Administrator podmiotu - użytkownik posiadający uprawnienia administrator_podmiotu, w 

omawianym module ma dostęp tylko do sekcji Lista podmiotów i tylko do podmiotów, do których 

został przypisany (dostęp do ich Konfiguracji oraz Edycji danych), 

Administrator główny – użytkownik posiadający uprawnienia administrator_glowny, w omawianym 

module ma dostęp do sekcji Typy podmiotów, Lista podmiotów. 

 

Widok modułu podzielony został na sekcje: Typy podmiotów, Lista podmiotów oraz Szczegóły.   

 

 

 

 

7.1.  Typy podmiotów 

Panel Typy podmiotów przeznaczony jest dla użytkownika z uprawnieniami Administrator główny 

(oraz osób posiadających uprawnienie Zarządzanie typami podmiotów). Zawiera wbudowaną listę 

miejscowości, ukształtowaną na podstawie słownika TERYT, oraz zdefiniowane rodzaje podmiotów 

(np. starostwa, urzędy). Typ podmiotu wykorzystywany jest podczas Dodawania podmiotu. Drzewo 

typów podmiotów składa się z pozycji predefiniowanych (wbudowanych) oraz pozycji dodanych przez 

użytkownika. Listę użytkownik może rozwijać/zwijać za pomocą symbolu plusa/minusa widocznego, 
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przy każdym z folderów. Nazwy predefiniowanych pozycji (w nawiasie zawierają kod TERYT) 

prezentowane są inną czcionką niż pozycje dodane ręcznie.  

 

Uwaga: układ pozycji w drzewie będzie odpowiadał ich prezentacji na froncie pod Mapą 

rozprowadzającą. Pozycji predefiniowanych nie można przesuwać/przenosić/edytować/usuwać. 

 

 

 

 

7.1.1. Dodawanie typu podmiotów 

W celu dodania nowego typu podmiotu użytkownik powinien wskazać miejsce w drzewie, w którym 

pozycja ma się znaleźć, a następnie użyć przycisku: 

 

 

 



Instrukcja administratora systemu BIP 

 „Regionalny System Biuletynów Informacji Publicznej oraz Cyfrowy Urząd” 

Wersja: 1.3 

 Data: 24.05.2013 

 

 Strona 69 z 314  

 

Dodaj – użycie spowoduje pojawienie się formularza Dodaj typ podmiotów, gdzie w polu Nazwa 

należy wprowadzić określenie dla dodawanego typu. 

 

 

 

Drzewo podmiotów można rozbudować o dowolną liczbę podmiotów na dowolnym poziomie.  

 

Uwaga: pozycje dodane ręcznie można dowolnie przenosić w strukturze za pomocą narzędzia 

przeciągnij i upuść (drag&drop).  

 

 

Po kliknięciu na dany typ podmiotu użytkownikowi w sekcji Lista podmiotów zostanie wyświetlona 

lista wszystkich urzędów, do których został on przypisany. 
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7.1.2. Edycja typu podmiotu 

W celu zmiany nazwy typu podmiotu, należy na liście Typy podmiotów, wskazać właściwa pozycję a 

następnie użyć przycisku: 

 

 

 

Edytuj – przycisk aktywny jest tylko dla pozycji dodanych ręcznie. Narzędzie umożliwia zmianę nazwy 

elementu w oknie Edytuj typ podmiotów. 

 

 

 

7.1.3. Usuwanie oraz przywracanie usuniętych typów podmiotów 

W celu usunięcia/przywrócenia typu podmiotu, należy na liście Typy podmiotów, wskazać właściwą 

pozycję a następnie użyć przycisku: 
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Usuń/Przywróć – przycisk aktywny tylko dla pozycji dodanych ręcznie, narzędzie umożliwia 

usunięcie/przywrócenie elementu na liście Typy podmiotów. 

Użytkownik może usunąć tylko ten typ podmiotu, do którego nie jest przypisany żaden podmiot. W 

celu usunięcia przypisania, należy na Liście podmiotów edytować podmiot, a następnie wykluczyć 

dany Typ. 
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7.1.4. Budowanie menu źródłowego dla wskazanego typu podmiotu 

Narzędzie Menu źródłowe pozwala na zbudowanie domyślnego menu, dla każdego typu podmiotu, 

które następnie użytkownik może wykorzystać podczas dodawania nowego podmiotu, (w pierwszej 

kolejności należy wskazać właściwy typ podmiotu).  
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Przypisane menu źródłowe jednego z typów, będzie domyślnym menu podmiotowym danej 

jednostki. 

 

W celu stworzenia menu źródłowego w pierwszej kolejności, należy wskazać typ (sekcja Typy 

podmiotów), dla którego chcemy je utworzyć a następnie użyć przycisku: 
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Menu źródłowe.– narzędzie umożliwi skonfigurowanie domyślnego układu menu dla nowododanych 

podmiotów. Użycie przycisku spowoduje pojawienie się okna formularza Menu źródłowe.  
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W drzewie domyślnie znajduje pozycja Menu startowe. Po kliknięciu na nią użytkownik będzie miał 

możliwość dodania kolejnych elementów za pomocą przycisku: 

Dodaj – narzędzie pozwala na dodanie: 

 

 

Pozycji menu – nowego katalogu w menu, 

Separator – nowego separatora elementów menu. 

W celu zmiany nazwy któregoś z elementów, należy wskazać właściwą pozycję a następnie użyć 

przycisku Edytuj. 
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W celu usunięcia elementu menu, należy wskazać odpowiednią pozycję a następnie użyć przycisku  

Usuń. 
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7.2. Lista podmiotów 

Sekcja Lista podmiotów, zawiera spis podmiotów, do których użytkownik jest przypisany. Osoba z 

uprawnieniem Administrator główny (lub Zarządzanie podmiotami) będzie miała dostęp do pełnej 

listy podmiotów. 

 

 

 

W celu wyszukania właściwego podmiotu, należy skorzystać z wyszukiwarki dostępnej w prawym 

górnym rogu sekcji Lista podmiotów. 
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W celu skorzystania z wyszukiwarki należy użyć przycisku Szukaj, wskazać właściwe kryteria, 

uzupełnić pole wyszukiwarki poszukiwaną frazą, a następnie użyć narzędzia - symbol lupy. 

 

 

 

7.2.1. Dodawanie nowego podmiotu 

Użytkownik posiadający uprawnienia Administrator główny, (oraz osoba posiadająca uprawnienie 

Zarządzanie podmiotami) ma możliwość dodawania kolejnych podmiotów. W celu dodania nowego 

podmiotu należy na Liście podmiotów skorzystać z przycisku: 

 

 

 

Dodaj – użycie narzędzia spowoduje wyświetlenie okna Dodaj podmiot.  
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Podczas dodawania podmiotu użytkownik powinien uzupełnić następujące pola (pola oznaczone 

gwiazdką są polami obowiązkowymi): 

Podmiot zewnętrzny – podmiotu, który wskazany zostanie, jako zewnętrzny użytkownik nie będzie 

mógł konfigurować. Będzie on wyświetlany na froncie z linkiem zewnętrznym i podmiot ten nie 

będzie prowadził BIP w systemie. Link do podmiotu, należy podać w polu Adres strony WWW, 
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Nazwa skrócona – skrót nazwy wprowadzanego podmiotu, nazwa skrócona wyświetlana będzie na 

liście podmiotów np. podczas dodawania użytkownika, 

Nazwa w URL – należy podać nazwę podmiotu, która będzie wykorzystana w adresie URL, pod 

którym znajduje się aplikacja podmiotu, np.: https://www.bip.malopolska.pl/malopolskapolicja, 

Pełna nazwa – nazwa podmiotu,  

Typ – w polu domyślnie użytkownik odnajdzie Typ podmiotu wskazany w sekcji obok (użycie symbolu 

X spowoduje usunięcie pozycji z listy), dodatkowo użycie symbolu plusa spowoduje wyświetlenie 

okna Wybierz typ podmiotu, w którym użytkownik ma możliwość wskazaniu jednej lub kilku pozycji 

(przycisk Dodaj), 

 

 

 

Ulica – dane teleadresowe podmiotu, 

Numer domu – dane teleadresowe podmiotu, 

Numer lokalu – dane teleadresowe podmiotu, 

Miejscowość – dane teleadresowe podmiotu, 
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Kod pocztowy – dane teleadresowe podmiotu, 

Poczta – dane teleadresowe podmiotu, 

Telefon – dane teleadresowe podmiotu, 

Faks – dane teleadresowe podmiotu, 

Adres strony WWW – dane teleadresowe podmiotu, 

Adres e-mail – dane teleadresowe podmiotu, 

 

Dodany podmiot otrzyma status Roboczy, co oznacza, że jest on dostępny jest w panelu 

administratora, natomiast nie jest dostępny na froncie aplikacji. 

 

7.2.2. Edycja danych podmiotu 

Sekcja Lista podmiotów, zawiera spis podmiotów, do których użytkownik jest przypisany. W celu 

edycji i zmiany danych danego podmiotu, należy wyszukać go na liście (patrz Lista podmiotów), a 

następnie użyć przycisku: 

 

 

 

Edytuj – użycie narzędzia spowoduje wyświetlenie okna Edytuj podmiot: 
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7.2.3. Usuwanie oraz przywracanie usuniętego podmiotu 

W celu usunięcia lub przywrócenia usuniętego podmiotu z Listy podmiotów, należy wskazać 

właściwą pozycję na liście a następnie użyć przycisku Usuń/Przywróć (czynność ta spowoduje zmianę 

statusu na skasowany/aktywny). 
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Aktywny – status oznacza, iż podmiot dostępny jest w panelu administratora oraz na froncie, 

Skasowany – oznacza, że podmiot nie jest dostępny na froncie. 

 

7.2.4. Konfiguracja podmiotu  

Administrator podmiotu ma możliwość konfiguracji niektórych ustawień dotyczących podmiotu, 

które będą nadrzędne w stosunku do ustawień globalnych aplikacji. W celu zmiany ustawień należy 

wskazać podmiot na Liście podmiotów a następnie użyć przycisku: 

 

 

 

Konfiguruj – użycie narzędzia spowoduje wyświetlenie okna Konfiguracja, gdzie użytkownik 

odnajdzie ustawienia pogrupowane tematycznie w odrębne katalogi bocznego drzewa menu.  
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7.2.4.1. Informacje podstawowe 

W katalogu Informacje podstawowe, użytkownik ma możliwość wprowadzenia danych, które 

pozwolą spersonalizować stronę. Poprzez m.in. nagłówek, stopkę czy dane teleadresowe instytucji 

administrator modyfikuje wygląd strony dostępnej dla interesanta. 

 

Tytuł strony - wprowadzona wartość wyświetlana będzie, jako nazwa karty (okna) przeglądarki,  

 

 

 

Widok na froncie 
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Nagłówek strony – wprowadzona wartość wyświetlana będzie na stronie głównej w górnej jej części, 

 

 

 

Widok na froncie 

 

 

Stopka strony – pole umożliwia wprowadzenie i zarządzanie układem stopki frontu przy pomocy 

opcji wbudowanego edytora lub bezpośrednio za pomocą języka HTML po przełączeniu w tryb edycji.  
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Edytor tekstu służy do pisania oraz formatowania tekstu (np. wyrównanie, kolor, pogrubienie tekstu). 

Za pomocą edytora tekstu można tworzyć hiperłącza, wypunktowania w zawartości stopki WWW 

utworzonej w edytorze. Opis wszystkich najważniejszych funkcji edytora: 

 

 

Uwaga: edytor zamienia wpisywany tekst na odpowiedni kod HTML w taki sposób, aby zawartość 

strony po opublikowaniu była identyczna do zawartości, która była widoczna podczas edycji. 

 

 Dodawanie hiperłącza (np. link do innej strony WWW): 

Do każdego tekstu napisanego w edytorze można dodać hiperłącze, czyli tzw. link do innej 

wewnętrznej lub zewnętrznej strony WWW. Aby dodać link, należy kliknąć w ikonę przypisaną do 

narzędzia Hiperłącze. 

 

 

W nowo otwartym oknie wprowadzamy adres strony, do której ma przekierować hiperłącze i 

zatwierdzamy klikając przycisk OK. 
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 Dodawanie pliku graficznego (obrazka) do treści strony WWW: 

W celu wstawienia grafiki należy kliknąć w ikonę symbolizującą narzędzie Wstaw obrazek. 

 

Zostanie otwarte repozytorium plików skąd należy wybrać plik graficzny. W przypadku braku grafiki w 

repozytorium należy pobrać ją z nośnika zewnętrznego. Opis posługiwania się repozytorium patrz 

moduł Repozytorium. Wybór pliku zatwierdzamy przyciskiem Wybierz. 

 

 

 

 Formatowanie tekstu - wyrównanie, zmiana koloru czcionki lub jej wielkości: 

Formatowanie jest ważnym elementem dla każdego tekstu publikowanego na stronie WWW. 

Pozwala między innymi wyróżnić fragment tekstu np. pogrubiając czcionkę, korzystając z kursywy 

i/lub podkreślenia. W Edytorze mamy do wykorzystania wiele funkcji, które ułatwią proces 

formatowania tekstu. 
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Ikony w edytorze tekstu są bardzo podobne do ikon w popularnym programie Microsoft Word czy 

Open Office, więc ich użycie nie powinno stanowić trudnej operacji. Należy pamiętać, że przed 

użyciem wybranej funkcji (np. pogrubienie tekstu) należy uprzednio zaznaczyć tekst, który ma zostać 

pogrubiony. Dopiero po zaznaczeniu odpowiedniego fragmentu tekstu, należy kliknąć w przycisk 

wybranej funkcji. 

 Wstawianie tabeli: 

Edytor umożliwia również dodawanie tabel. W tym celu należy wybrać opcję Wstaw tabelę. 

 

W nowo otartym oknie określamy parametry nowo tworzonej tabeli.  

 

Wiersze: należy wpisać ilość wierszy, które mają znaleźć się w tabeli, 

Kolumny: należy wpisać ilość kolumn, które mają znaleźć się w tabeli, 

Ramka: należy wybrać z rozwijanej listy rodzaj obramowania (brak, cienkie ciągłe, pogrubione ciągłe, 

przerywane, punktowe), 

Nazwa kolumny: należy zaznaczyć, jeżeli kolumny mają posiadać nagłówki. 

Wprowadzanie danych konfiguracyjnych zatwierdzamy przyciskiem Wstaw. 

 Wstawianie linku do modułu – wstawianie odnośników modułów lub artykułów 
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Narzędzie umożliwia dodanie odnośników do poszczególnych modułów lub artykułów w stopce 

strony. W celu dodania nowej pozycji należy kliknąć w ikonę odpowiadającą opcji Wstaw link do 

modułu.  

 

 

 

W nowo otwartym oknie, należy z rozwijanej listy w polu Nazwa modułu wybrać typ modułu który 

zostanie powiązany z tworzonym linkiem. 

 

 

Następnie w polu Nazwa linku wpisujemy nazwę odnośnika. Wpisana wartość wyświetlana będzie na 

froncie, 

 

Widok na froncie 
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W przypadku wybrania pozycji Artykuły, jako nazwę modułu system poprosi o wskazanie Tytułu 

artykuł. 

 

 

 

Informacje wyszukiwarki – wpisane dane wyświetlane będą, jako podpowiedź wyszukiwarki w 

momencie najechania kursorem na symbol znaku zapytania. 

 

 

 

Widok na froncie 
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Adres nadawcy systemowych wiadomości e-mail – wprowadzony adres e-mail zostanie 

wyświetlony, jako adres nadawcy u odbiorcy, do którego wysłano wiadomość z systemu.  
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7.2.4.2. Ustawienia systemowe 

Pokaż historię logowań – opcja określa widoczność listy z historią, logowań na froncie. Po włączeniu 

w menu głównym aktywowana zostanie pozycja Dziennik BIP, 
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Dostępne wersje językowe – opcja określająca wersje językowe portalu dostępne dla użytkowników. 

Wersje językowe muszą zostać uprzednio zdefiniowane w module Wersje językowe, 

 

Widok na froncie 

 

 

 

Rekurencyjne przechodzenie do artykułu w menu – aktywowanie opcji włącza funkcjonalność, która 

w przypadku braku artykułu w wybranym katalogu menu przekieruje użytkownika do kolejnego 

artykułu znajdującego się w katalogu poziomu niższego. 

 

7.2.4.3. Baza Aktów Własnych 

Użytkownik za pomocą dostępnych pól ma możliwość konfiguracji systemu z aplikacją Baza Aktów 

Własnych (BAW):  

(BAW) Identyfikator pozycji menu "Uchwały RM" – w polu należy wskazać numer Id menu, do 

którego mają być wysyłane uchwały Rady Miasta, 
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(BAW) Identyfikator pozycji menu "Zarządzenia Prezydenta" – w polu należy wskazać numer Id 

menu, do którego mają być wysyłane Zarządzenia Prezydenta,  

(BAW) Data ostatniej synchronizacji – pole informacyjne o ostatniej dacie synchronizacji 

(częstotliwość synchronizacji ustawiana jest przez administratora Madkom), 

(BAW) Adres e-mail, na który ma zostać wysłany raport z synchronizacji – na podany adres e- mail 

wysyłany będzie raport dotyczący zsynchronizowanych uchwał i zarządzeń,  

Adres usługi sieciowej – adres WSDL, na którym wystawiona jest usługa BAW. 

 

 

 

7.2.4.4. Moduły 

Kadencje organów - ustawienie opcji na Tak spowoduje wyświetlenie modułu Kadencje, 

 

 

7.2.4.5. Newsletter 

Treść zgody, jaką użytkownik musi potwierdzić przy zapisaniu się do newslettera – wprowadzona 

informacja wyświetlona zostanie użytkownikom, którzy będą chcieli zapisać się, jako subskrybenci 

newslettera i której zaakceptowanie umożliwi dalszy proces rejestracji, 
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Widok na froncie 

 

 

 

Opis głównego biuletynu (newsletter) – nazwa newslettera konfigurowanego z poziomu modułu 

Newsletter, opis będzie wyświetlany na froncie na liście newsletterów, 
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Widok na froncie 

 

 

 

Częstotliwość wysyłania newsletterów systemowych (w dniach) – wpisana wartość w pole 

determinuje częstotliwość otrzymywania newsletterów przez subskrybentów. 
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7.2.4.6. Artykuły 

Wysyłanie linka do artykułu – opcja aktywuje dodatkową ikonkę w artykule. Kliknięcie w ikonę 

przekieruje użytkownika do formularza, w którym zdefiniuje treść wiadomości polecającej i adres 

odbiorcy, na który zostanie wysłany link, 

 

Widok na froncie 

 

 

Liczba wyświetlanych artykułów w boxie "Najnowsze artykuły" – wprowadzony parametr będzie 

określał ilość ostatnio wprowadzonych artykułów, które będą wyświetlane na froncie w części menu 

Najnowsze artykuły,  

 

 

 

Widok na froncie 

 

 

Tagowanie artykułów i załączników – ustawienie opcji na Tak umożliwi wprowadzanie słów 

kluczowych podczas tworzenia artykułu i dodawania do niego załączników, 

Strona startowa – pole wyświetla listę stworzonych artykułów oraz artykułów rozprowadzających. 

Wskazana pozycja zdefiniuje artykułu który wyświetlany będzie na stronie startowej frontu aplikacji. 
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8. Konfiguracja frontu BIP 

Portal BIP, składa się z wielu elementów, na których wyświetlanie ma wpływ administrator systemu. 

Stroną główną (z Mapą rozprowadzającą) zajmuje się administrator główny systemu w module 

Konfiguracja, natomiast strony podmiotowe konfguruje osoba posiadająca uprawnienia 

administatora podmiotu w module Katalog podmiotów. Poniżej przedstawiona została przykładowa 

konfiguracja frontu. Do każdego pokazywanego elementu dodano odnośnik, który prowadzi do 

skrótowego opisu ustawienia. Wskazano ustawienia, mające bezpośredni oraz pośredni wpływ na 

dany element. Szerszy opis każdej konfiguracji znajduje się w pozostałych rozdziałach. Dodany opis 

ustawienia skonstruowano tak, aby użytkownik w łatwy sposób dotarł do potrzebnych informacji. 
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1. Patrz ustawienia Informacje podstawowe (dla strony głównej) oraz Informacje podstawowe (dla 

strony podmiotowej), 

2. Brak możliwości konfiguracji,  

3. Patrz ustawienie Ustawienia systemowe Adres przekserowania po kliknięciu w logo strony, 

(ustawienie globalne – dla całej aplikacji). 

4. Brak możliwości konfiguracji – wyszukiwarka na stronie głównej pozwala na wyszukiwanie po 

wszystkich stronach BIP, po przejściu do wybranej strony podmiotowej BIP pozwala na wyszukiwanie 

w tymże BIP, 
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5. Patrz ustawienie Ustawienia systemowe Dostępne wersje językowe, 

6. Brak możliwości konfiguracji, 

7. Patrz ustawienie Dodawanie elementu menu pole formularz kontaktowy oraz Moduł formularze 

kontaktowe 

8. Patrz ustawienie Ustawienia systemowe Wyświetlanie bieżącej lokalizacji, 

9. Patrz Budowanie Menu,  

10. Patrz Słownik pojęć Chmura tagów, 

11. Patrz Informacje podstawowe (dla strony głównej) oraz Informacje podstawowe (dla strony 

podmiotowej). 
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Uwaga: szablon artykułu rozprowadzającego wskazuje się niezależnie Konfiguracja  Ustawienia  

Ustawienia systemowe  Szablon artykułu rozprowadzającego, 

 

1. Patrz Zakładka artykuł rozprowadzający, 

2. Patrz Zakładka artykuł rozprowadzający, 

3. Patrz Zakładka okna dodatkowe pole Etykieta, 

4. Patrz Zakładka okna dodatkowe pole Treść, 
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5. Patrz Zakładka nagłówek i treść narzędzie Wstaw link do zasobu, 

6. Patrz Dodawanie elementu menu pole Tytuł listy, 

7. Pola w wyszukiwarce (zaawansowana) uzależnione są od podpiętego w katalogu szablonu, patrz 

Określanie pól wyszukiwarki kontekstowej listy artykułów, 

8. oraz pkt. 13. patrz Tworzenie widoku listy artykułów, 

9. Patrz Dodawanie artykułu, 

10. Patrz Dodawanie artykułu, 

11. Brak możliwości konfiguracji, 

12. Patrz Dodawanie artykułu pole Tagi, 

13. Patrz pkt.8. 

 

8.1. Zarządzanie logotypem, herbem 

W celu zmiany herbu lub logotypu strony podmiotu, należy zalogować się do panelu 

administracyjnego (patrz Logowanie), a następnie przejść do modułu Katalog podmiotów, gdzie 

należy wskazać właściwy podmiot a następnie użyć przycisku Konfiguruj. 

 

 

 

W celu zmiany herbu lub logotypu strony głównej, należy zalogować się do panelu administracyjnego 

(patrz Logowanie), a następnie przejść do modułu Konfiguracja 
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W module konfiguracja, należy w drzewie katalogów wybrać folder Informacje podstawowe. W 

folderze Informacje podstawowe, należy przejść do pola Nagłówek strony. W edytorze Nagłówek 

Strony, należy użyć narzędzia Wstaw obrazek.  

 

 

 

System po użyciu narzędzia wyświetli okno Wybierz plik, w którym użytkownik odnajdzie pliki z 

Repozytorium plików (patrz Moduł repozytorium plików). Wskazany obrazek zostanie wyświetlony 

w oknie edytora. Wszystkie zmiany należy zapisać przy pomocy przycisku Zapisz (prawy dolny róg 

ekranu roboczego). 
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8.2. Zarządzanie menu  

Użytkownik ma możliwość zarządzania menu głównym wyświetlanym na froncie aplikacji.  

 

 

 

W celu zmiany, usunięcia lub dodania nowego elementu menu, należy po zalogowaniu się do 

systemu przejść do modułu Treść. 
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Zarządzanie drzewem menu zostało dokładnie omówione patrz Budowanie menu. W celu dodania, 

usunięcia lub edycji nazwy jednego z elementów, należy posłużyć się dostępnymi w sekcji Menu 

narzędziami. 
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W menu podmiotowym użytkownik może dodatkowo wyświetlić katalog o nazwie Dziennik BIP, w 

którym będzie znajdowała się historia logowań użytkowników.  
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W celu włączenia katalogu, należy przejść do zakładki Katalog podmiotów.  

 

 

 

Następnie, należy wskazać właściwy podmiot i użyć przycisku Konfiguruj. W wyświetlonym oknie 

Konfiguracji, należy przejść do zakładki Ustawienia systemowe. W polu Pokaż historię logowań, 

należy włączyć ustawienie na Tak, a następnie zapisać zmiany wykorzystując przycisk Zapisz (patrz 

dolny prawy róg okna roboczego). 
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W menu użytkownik odnajdzie również katalog Rejestr zmian, który wyświetlany jest w każdym 

menu aplikacji. Administrator nie ma wpływu na wyświetlanie omawianego elementu. 

 

 

 

W Rejestrze zmian użytkownik odnajdzie informacje na temat zmian i modyfikacji artykułów 
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Za pomocą wbudowanych filtrów użytkownik może zdefiniować przedział czasu, z którego mają 

zostać wyświetlone informacje. 

 

 

 

 

8.3. Chmura tagów 

W sekcji Najpopularniejsze znajduje się tzw. chmura tagów 
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Chmura tagów jest graficznym zobrazowaniem zawartości serwisu internetowego w postaci 

zestawu znaczników (słów), które są także linkami do odpowiedniej części tego serwisu. Najczęściej 

znaczniki są uszeregowane alfabetycznie, natomiast wielkość i pogrubienie liter poszczególnych 

znaczników jest zależne od ważności lub popularności danego znacznika. Umożliwia to łatwe 

znalezienie danej kategorii zarówno alfabetycznie, jak i według ważności. Lista znaczników tworzona 

jest automatycznie w oparciu o słowa kluczowe, jakie są przypisywane do poszczególnych artykułów 

zamieszczany w serwisie podczas ich redagowania. 
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W celu przypisania tagu (słowa kluczowego) do artykułu, należy po zalogowaniu się do systemu 

przejść do zakładki Treść. 

 

 

 

W module Treść, należy wskazać właściwy artykuł (lub dodać nowy patrz Dodawanie artykułu), a 

następnie użyć przycisku Edytuj.  

 

 

 

W wyświetlonym oknie w zakładce Dane podstawowe, należy przejść do pola Tagi. Pole to umożliwia 

wprowadzenie słów kluczowych dla danego artykułu. Wartości podane w polu będą pojawiać się w 

chmurze tagów (oraz belce Słowa kluczowe patrz Dodawanie artykułu). 

 



Instrukcja administratora systemu BIP 

 „Regionalny System Biuletynów Informacji Publicznej oraz Cyfrowy Urząd” 

Wersja: 1.3 

 Data: 24.05.2013 

 

 Strona 113 z 314  

 

8.4. Najnowsze artykuły 

W sekcji Najnowsze artykuły (dostępnej tylko dla strony podmiotowej), wyświetlane są tytuły 

najświeższych artykułów.  

 

 

W celu zmiany liczby wyświetlanych pozycji, należy po zalogowaniu się do systemu przejść do modułu 

Katalog podmiotów. 

 

 

 

Następnie należy wskazać właściwy podmiot i użyć przycisku Konfiguruj. W oknie konfiguracji w 

drzewie katalogów, należy wskazać folder Moduły a następnie Artykuły. W polu Liczba 
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wyświetlanych artykułów w boxie Najnowsze artykuły, należy podać właściwą wartość. 

Wprowadzone zmiany, należy zapisać używając przycisku Zapisz. 

 

 

 

8.5. Język strony 

Strona podmiotowa może zostać wyświetlona w różnych językach. Administrator systemu ma 

możliwość dodawania kolejnych tłumaczeń.  

 

 

 

W celu dodania języka, należy po zalogowaniu się do systemu przejść do zakładki Moduły, a 

następnie wskazać pozycję Wersje językowe. 
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W module wersje językowe, należy użyć przycisku Dodaj. W celu dodania tłumaczeń do wersji 

językowej, należy wskazać pozycję na liście, a następnie skorzystać z przycisku Edytuj. Użycie 

narzędzie spowoduje wyświetlenie okna Edytuj język, gdzie użytkownik może wprowadzić opisy 

przycisków dla wybranego języka.  

 

 

 

W kolejnym kroku, należy aktywować dodany język. Po wskazaniu pozycji na liście, należy użyć 

przycisku Aktywuj. 

 

 

 

W celu wyświetlenia dodanej wersji językowej na froncie aplikacji, należy w module Katalog 

podmiotów wskazać właściwy podmiot, a następnie użyć przycisku Konfiguruj. 
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W oknie konfiguracji, należy w drzewie katalogów wskazać folder Ustawienia systemowe, a 

następnie przejść do pola Dostępne wersje językowe.  

 

 

 

W polu Dostępne wersje językowe, należy wskazać właściwe pozycje, a następnie zapisać zmiany 

używając przycisku Zapisz. Dodany język zostanie wyświetlony na froncie strony. 
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Tłumaczenia przycisków będą wyświetlane po kliknięciu w flagę języka. 

 

 

 

W celu dodania artykułów, które wyświetlane będą w danym języku  na froncie, należy po 

zalogowaniu się do systemu użyć narzędzia wyświetlanego z danymi osoby zalogowanej (górny prawy 

róg panelu administracyjnego). 

 

 

 

W polu Język, należy wskazać wersję, dla której będziemy chcieli stworzyć artykuł. Następnie należy 

dodać artykuł (patrz Dodawanie artykułu). 
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8.6. Stopka strony 

W stopce strony oprócz logotypów znajduje się również szereg odnośników do poszczególnych 

podstron portalu. 

 

 

 

W celu zarządzania widokiem stopki strony podmiotu, należy po zalogowaniu się do systemu przejść 

do modułu Katalog podmiotu. Następnie po wskazaniu właściwego podmiotu, należy użyć przycisku 

Konfiguruj. 
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W celu zarządzania widokiem stopki strony głównej, należy przejść do modułu Konfiguracja, a 

następnie w drzewie katalogów przejść do folderu Informacje podstawowe.  

 

 

 

W oknie konfiguracji w drzewie katalogów, należy wskazać folder Informacje podstawowe, a 

następnie przejść do pola Stopka strony (patrz Informacje podstawowe). 
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W celu wstawiania odnośnika prowadzącego do jednego z  dostępnych modułów lub artykułów, 

należy skorzystać z przycisku Wstaw link do modułu.  

 

 

 

Użycie narzędzia spowoduje wyświetlenie okna Wybierz moduł, w którym użytkownik w polu Nazwa 

modułu może wskazać pozycję, do której ma prowadzić dodawany odnośnik.  

 

 

 

Wskazanie pozycji: 

Ankiety – użycie odnośnika spowoduje wyświetlenie zestawu stworzonych dla danego podmiotu 

ankiet, patrz Moduł ankiety, 

Faq – użycie odnośnika spowoduje wyświetlenie okna Zadaj pytanie, w którym interesant będzie 

mógł wprowadzić, a następnie i wysłać pytanie do administratora podmiotu, patrz Moduł FAQ, 

Mapa strony - użycie odnośnika spowoduje wyświetlenie mapy serwisu. Tworzy się ona 

automatycznie na podstawie struktury serwisu i nie wymaga żadnych dodatkowych działań ze strony 

użytkownika czy też administratora serwisu 

Newsletter – użycie odnośnika spowoduje wyświetlenie listy newsletterów, do których interesant 

będzie mógł się zapisać, patrz Moduł Newsletter oraz Budowanie menu. 
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W przypadku wybrania pozycji Artykuły, jako nazwę modułu system poprosi o wskazanie Tytułu 

artykuł. W tym celu należy użyć przycisku dostępnego przy omawianym polu. 

 

 

 

Użycie narzędzia spowoduje wyświetlenie zawartości modułu Treść. W celu wskazania właściwego 

artykułu należy posłużyć się drzewem katalogów. Po wskazaniu pozycji, należy zaakceptować wybór 

używając przycisku Wybierz. W polu Nazwa linku, należy podać nazwę, pod jaką dany odnośnik 

będzie się wyświetlał na froncie w stopce strony. 

 

8.7. Mapa rozprowadzająca  

Mapa rozprowadzająca powinna być zamieszczona na stronie startowej (strony głównej) alplikacji. W 

celu dodania mapy należy: 

1) dodać element w menu głównym (w polu szablon wybrać szablon podstawowy),  

2)w dodanym katalogu pod Zakładka artykuł rozprowadzający użyć przycisku Dodaj, 

3) w Zakładka nagłówek i treść użyć narzędza Wstaw dodatek,  

4) uzupełnić pozostałe niezbędne pola,  
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5) zapisać i opublikować artykuł,  

6) przejść do zakładki Konfiguracja, 

7) w katalogu Artykuły, w polu Strona startowa, wybrać stworzony artykuł. 

 

 

Uwaga: administrator podmiotu w celu wskazania artykułu, który ma zostać wyświetlony na stronie 

startowej podmiotu powinien skorzystać z ustawienia dostępnego w module Katalog podmiotów 

patrz Konfiguracja katalog Artykuły. 
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8.8. Komunikaty błędów, niedostępności, aktualizacji 

Administrator systemu ma możliwość zarządzania komunikatami błędów wyświetlanym na froncie 
aplikacji.  
 
 



Instrukcja administratora systemu BIP 

 „Regionalny System Biuletynów Informacji Publicznej oraz Cyfrowy Urząd” 

Wersja: 1.3 

 Data: 24.05.2013 

 

 Strona 124 z 314  

 

 

 
 
W celu zamieszczenia komunikatu użytkownik powinien po zalogowaniu się do systemu przejść do 
modułu Konfiguracja. 
 

 
 
Następnie w drzewie katalogów, należy wskazać folder Aktualizacje. 
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W polu Komunikat niedostępności systemu, należy wprowadzić treść, jaka będzie wyświetlana na 
froncie aplikacji w momencie, gdy użytkownik ustawi opcję Dostępność frontu aplikacji na Nie.  
 

 
 

 
 
W polu Komunikat aktualizacji systemu, należy wprowadzić treść, jaka zostanie wyświetlona podczas 
aktualizacji systemu. 
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W przypadku nieistniejącego adresu na froncie pojawi się komunikat błędu 404.  
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9. Moduł szablony 

Dla każdego dodawanego w systemie artykułu, uprawniony użytkownik (domyślnie Administrator 

główny) ma możliwość zdefiniowania szablonu. W procesie tworzenia artykułu szablon stanowi 

ustalony schemat, który pozwala wpisywać różne dane na wcześniej ustalone miejsca w schemacie. 

Lista stworzonych pozycji w module, prezentowana jest w układzie kolumn: 

 

 

 

Symbol strzałki – widoczny, gdy szablon posiada inne wersje, użycie narzędzia umożliwia rozwinięcie 

i wyświetlenie wcześniejszej wersji szablonu,  

Nazwa – nazwa szablonu, podana w formularzu Szablon (podczas dodawania szablonu), 

Wersja – kolejny numer wersji szablonu, 

Utworzono – datę i czas utworzenia szablonu, 

Status – jeden z możliwych statusów: 

 Roboczy – status wyświetlany dla nowododanego szablonu, nie pozwala na jego użycie w 

artykułach, 

 Zatwierdzony – status w pełni skonfigurowanego szablonu, pozwala na jego użycie w 

artykułach, 

 Usunięty – status wyłączonego szablonu, nie pozwala na jego użycie w artykułach, 

Utworzył – autor dodanej wersji szablonu, 

 

 

Uwaga: używana jest zawsze najnowsza zatwierdzona wersja danego szablonu. 
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9.1. Dodawanie szablonu 

W module Szablony użytkownik odnajdzie zestaw narzędzi, umożliwiający zarządzanie szablonami.  

Funkcje dostępne w module pozwalają na dodawanie, edytowanie i usuwanie szablonów. W celu 

dodania nowego szablonu, należy skorzystać z przycisku: 

 

 

 

Dodaj - użycie narzędzia spowoduje wyświetlenie okna Dodaj szablon. Podczas dodawania nowego 

szablonu użytkownik, w wyświetlonym oknie, powinien wpisać nazwę szablonu, a następnie użyć 

przycisku Zapisz. Nowo dodana pozycja otrzyma status Roboczy.  

 

 

 

9.2. Dodawanie nowej wersji szablonu 

W celu dodania nowej wersji szablonu, należy wskazać pozycję na liście szablonów, a następnie użyć 

przycisku: 

 

 

 

Dodaj nową wersję –użycie narzędzia umożliwia dodanie nowej wersji szablonu o statusie Roboczy,  
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Uwaga: po stworzeniu nowej wersji szablonu, wszystkie artykuły z dotychczasową wersją szablonu 

pozostaną w niezmienionej postaci tzn. powiązane będą z poprzednią wersją szablonu. 

 

 

9.3. Edycja nazwy szablonu 

W celu edycji i zmiany nazwy szablonu, należy wskazać pozycję na liście szablonów, a następnie użyć 

przycisku: 

 

 

 

Edytuj – przycisk aktywny jest tylko dla pozycji o statusie Roboczy. 

 

9.4. Budowanie szablonu 

Każdy szablon może składać się z trzech elementów (tworzonych w trzech kolejnych etapach): 

1) formularza - który zawierać będzie pola charakterystyczne dla rodzaju wprowadzanego artykułu, 

 

Edytor umożliwiający zbudowanie formularza 
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2) widoku artykułu – skonfigurowanego przez użytkownika sposobu prezentowania artykułu na 

froncie, 

 

Edytor umożliwiający zbudowanie widoku artykułu 

 

 

Widok na froncie stworzonego w edytorze przykładowego widoku artykułu  
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3) widoku listy artykułów – skonfigurowanego przez użytkownika sposobu prezentowania listy 

artykułów na froncie, 

 

Edytor umożliwiający zbudowanie widoku listy artykułów 

 

 

Widok na froncie stworzonego w edytorze przykładowego widoku listy artykułów  
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W każdym tworzonym szablonie formularza, użytkownik może wskazać pola, które będą wymagane, 

oraz określić sposób ich walidowania.  

 

9.5. Tworzenie formularza szablonu 

Budowa formularz sprowadza się w głównej mierze do zdefiniowania pól charakterystycznych dla 

artykułu, który użytkownik chciałby wprowadzić (dodawanie artykułu patrz moduł Treść). W celu 

zbudowania formularza szablonu, który następnie zostanie powiązany z artykułem, należy wskazać 

odpowiednią pozycję na liście szablonów, a następnie użyć przycisku: 

 

 

 

Edytuj formularz - przycisk aktywny jest tylko dla szablonów o statusie Roboczy. 
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Uwaga: należy pamiętać, że wprowadzone w formularzu pola będą wyświetlane w zakładce Dane 

szczegółowe, podczas dodawania artykułu.  
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Warto, więc zdefiniować i skonfigurować je w taki sposób by w jak największym stopniu ułatwiały 

wprowadzanie treści artykułu. 

 

 

9.5.1. Pola możliwe do wykorzystania podczas budowy formularza 

W wyświetlonym oknie Edytuj formularz szablonu, należy prawym przyciskiem myszy kliknąć na 

górne, lewe okno, a następnie użyć narzędzia Dodaj, a następnie wybrać jedną z dostępnych opcji 

pól. 

 

 

 

 

Uwaga: w celu usunięcia pola, należy kliknąć na nazwę prawym przyciskiem myszy i wybrać wartość 

Usuń. 
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Pole tekstowe – wstawienie pole tego typu umożliwi użytkownikowi (podczas dodawania artykułu) 

wpisanie tekstu do 1000 znaków. Użytkownik ma dodatkowo możliwość konfiguracji: Etykiety, 

Wymagalności, Walidacji, Domyślnie, Podpowiedzi (patrz Dodatkowe możliwości konfiguracyjne 

pól). 

 

 

 

Pole treści - pole tego typu umożliwi użytkownikowi wpisanie przez użytkownika dłuższego tekstu. 

Pole wyświetlane będzie w ramce umożliwiającej zamieszczenie kilku linijek tekstu w ramach jednego 

pola. Użytkownik ma dodatkowo możliwość konfiguracji: Etykiety, Wymagalności, Walidacji, 

Domyślnie, Podpowiedzi (patrz Dodatkowe możliwości konfiguracyjne pól). 

 

 

 

Rozwijane pole – ten typ umożliwia stworzenie w polu rozwijanej listy wyboru. Użytkownik ma 

dodatkowo możliwość konfiguracji: Etykiety, Wymagalności, Opcji, Domyślnie, Jako zakładki, 

Podpowiedzi (patrz Dodatkowe możliwości konfiguracyjne pól). 

 

 

 

Pole lokalizacji – wybranie tego typu spowoduje wyświetlenie dodatkowych pól, w których 

użytkownik będzie mógł wskazać wartości, tj.: województwo, powiat, gmina.  
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Opcja – pole tego typu umożliwia zbudowanie zestawu pól, gdzie mamy możliwość zaznaczenia 

jednej lub kilku pozycji. Użytkownik ma dodatkowo możliwość konfiguracji: Etykiety, Wymagalności, 

Listy pól, Ilości kolumn, Domyślnie, Podpowiedzi (patrz Dodatkowe możliwości konfiguracyjne pól). 

 

 

 

Opcja z alternatywą – ten typ umożliwia stworzenie zestawu pól, gdzie mamy opcję zaznaczenia 

jednej lub kilku pozycji. Użytkownik ma dodatkowo możliwość konfiguracji: Etykiety, Wymagalności, 

Listy pól, Ilości kolumn, Domyślnie, Podpowiedzi (patrz Dodatkowe możliwości konfiguracyjne pól). 

 

 

 

Edytor tekstu – użycie tego typu spowoduje dodanie do formularza pola z edytorem tekstowym, w 

którym użytkownik w podstawowym zakresie będzie mógł formatować wprowadzony tekst. 

Użytkownik ma dodatkowo możliwość konfiguracji: Etykiety, Wymagalności, Walidacji, Domyślnie, 

Podpowiedzi (patrz Dodatkowe możliwości konfiguracyjne pól). 
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Pole daty – dodanie tego typu pola umożliwi użytkownikowi korzystanie z kalendarza, podczas 

uzupełniania pola. Użytkownik ma dodatkowo możliwość konfiguracji: Etykiety, Wymagalności, 

Walidacji, Domyślnie, Podpowiedzi (patrz Dodatkowe możliwości konfiguracyjne pól). 

 

 

 

 

Załącznik graficzny – pole tego typu umożliwi użytkownikowi dodawanie załączników. Użytkownik 

ma dodatkowo możliwość konfiguracji: Etykiety, Wymagalności, Walidacji, Domyślnie, Podpowiedzi 

(patrz Dodatkowe możliwości konfiguracyjne pól). 

 

 

 

 

Kadencja – pole umożliwi użytkownikowi skorzystanie z rozwijanej listy kadencji stworzonych w 

module Kadencje, 

 

 

 

Podmiot – pole umożliwi użytkownikowi skorzystanie z listy podmiotów. 
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9.5.2. Dodatkowe możliwości konfiguracyjne pól 

Każde z dodanych w formularzu pól, użytkownik może dodatkowo skonfigurować. Aby wyświetlić 

opcje konfiguracyjne dla konkretnego pola, należy na nie kliknąć (na liście pól – lewy górny róg okna 

Konfigurator szablonów). Opcje zostaną wyświetlone poniżej: 

 

 

 

Etykieta – wprowadzona wartość będzie nazwą pola i zostanie wyświetlona podczas dodawania 

artykułu (patrz Dane szczegółowe), 

Wymagane – ustawienie pozwala określić, czy pole będzie polem obowiązkowym do 

wypełnienia/zaznaczenia, 

Walidacja – wartość dostępna dla niektórych typów pól, pozwala na włączenie jednej z 

predefiniowanych walidacji na wprowadzone dane do pola (tylko litery, liczba, litery i liczby, data, 

kod pocztowy, e-mail, PESEL, NIP, REGON, nr konta bankowego), 
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Lista pól/Opcje – pozycja pozwala na utworzenie listy wyświetlanych wartości w polu, należy wpisać 

frazę w polu Lista pól i zatwierdzić przyciskiem Enter (na klawiaturze komputera). W razie 

konieczności w sposób analogiczny do przedstawionego należy dodać kolejną wartość. 

Ilość kolumn – użytkownik ma możliwość określenia w ilu kolumnach będzie wyświetlana 

wprowadzona Lista pól, 

Podpowiedź – wpisana wartość będzie wyświetlana w „dymku”, jako wskazówka (po najechaniu na 

pole kursorem myszy), 

Domyślne – podana wartość będzie wyświetlana, jako wartość domyślna w polu. 

 

Uwaga: stworzony i zatwierdzony w module szablon, należy podpiąć do katalogu menu w module 

Treść. Użytkownik będzie mógł skorzystać z szablonu podczas dodawania artykułu wdanym katalogu.  

 

 

9.6. Tworzenie widoku artykułu 

Budowa widoku sprowadza się w głównej mierze do ułożenia, wprowadzenia i opisania pól 

charakterystycznych dla artykułu, które według użytkownika powinny zostać wyświetlone na froncie 

aplikacji (dodawanie artykułu patrz moduł Treść). Pozwala na sterowanie sposobem prezentacji treści 

na froncie oraz umożliwia wprowadzanie stałych wartości artykułu zbudowanego w oparciu o dany 

szablon. W celu zbudowania widoku szablonu, który następnie zostanie powiązany z artykułem, 

należy wskazać odpowiednią pozycję na liście szablonów, a następnie użyć przycisku: 

 

 

 

Edytuj widok – przycisk aktywny jest tylko dla szablonów o statusie Roboczy.   
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W wyświetlonym oknie Edytuj widok szablonu, użytkownik ma możliwość wprowadzenia stałych 

wartości (wpisując tekst w oknie edytora) oraz zmiennych wartości (dodając pola predefiniowane). 

Wszystkie treści wpisane i sformatowane, za pomocą dostępnych narzedzi w edytorze będą 

wartościami stałymi wyświetlanymi na froncie. Wszystkie pola wstawione za pomocą narzędzia 

Wstaw pole predefiniowane, w edytorze widoku jak np. Tytuł, będą również wyświetlane na froncie, 

jednak na przyjęte w ich miejscu wartości wpływ będzie miała osoba wprowadzająca artykuł. 

 

Przycisk Wstaw predefiniowane pole użytkownik odnajdzie na pasku edytora. Użycie narzędzia 

spowoduje wyświetlenie okna Wstaw predefiniowane pole z listą pozycji do wstawienia: 

 

 

 

 elementy wbudowane (oznaczone niebieskimi strzałkami), tj. Tytuł, Nagłówek, Treść, Czas 

wytworzenia, Data publikacji, Data przeniesienia do archiwum, Osoba odpowiedzialna, 

Formularz kontaktowy (są to pola, które należy uzupełnić podczas wprowadzania artykułu) 

 pola występujące w stworzonym przez użytkownika formularzu (są to pola, które użytkownik 

odnajdzie podczas wprowadzania artykułu w zakładce Dane szczegółowe). 
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Wstawianie zmiennej należy rozpocząć od właściwego ustawienia kursora w oknie edytora, następnie 

użytkownik powinien wskazać element z listy, a działania zakończyć używając przycisku Wstaw. 

Dodaną zmienną można zaznaczyć jak zwykły tekst i dowolnie sformatować.  

 

9.7. Tworzenie widoku listy artykułów 

Budowa widoku listy artykułów sprowadza się w głównej mierze do ułożenia, wprowadzenia i 

opisania kolumn i pól, które mają być widoczne na liście artykułów wyświetlanych na froncie. W celu 

rozpoczęcia budowy widoku listy, należy wskazać właściwą pozycję na liścia szablonów a następnie 

użyć przycisku Edytuj listę – przycisk aktywny jest tylko dla szablonów o statusie Roboczy. Użycie 

narzędzia spowoduje wyświetlenie okna Edytuj listę szablonu. 

 

 

 

 W następnym kroku należy posłużyć się dostępnymi w zakładce Kolumny przyciskami tj. Dodaj 

kolumnę oraz Dodaj element. Trzeba pamiętać o tym, że wprowadzone wartości będą odpowiadały 

zawartości i prezentacji kolumn listy artykułów wyświetlanych na froncie: 
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Dodaj kolumnę - narzędzie umożliwia wklejenie nowej kolumny na liście, użycie powoduje 

wyświetlenie formatki z polami (przycisk X widoczny, w górnym rogu kolumny usuwa ją z listy): 

 Nazwa – wprowadzona wartość będzie nazwą kolumny wyświetlaną na froncie (na zrzucie 

powyżej jest to np. Tytuł ogłoszenia oraz Data publikacji), 

 Szerokość – w polu należy wprowadzić wartość liczbową określającą wartość procentową, 

jaka z całej szerokości tabeli zostanie zarezerwowana na danej kolumny, 
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Do każdej kolumny użytkownik powinien następnie wprowadzić zmienne, w tym celu należy posłużyć 

się narzędziem: 

Dodaj element – przycisk aktywny jest po dodaniu kolumny, jego użycie powoduje wyświetlenie listy 

dostępnych elementów i umożliwia ich dodanie we wskazanej kolumnie. Wybrane elementy będą 

determinowały, jakie wartości zostaną wyświetlone w kolumnie, np. jeżeli użytkownik wstawi w 

kolumnie element o nazwie Osoba odpowiedzialna to na froncie aplikacji w zawartości tabeli listy 

artykułów, wyświetlone zostanie imię i nazwisko osoby wskazanej (podczas dodawania artykułu), 

jako osoba odpowiedzialna za wprowadzanie treści.  

Lista elementów zawiera: 

 

 

 

  znaki rozdzielające – elementy wbudowane w systemie (oznaczone niebieskimi strzałkami), 

ich właściwe wstawienie w kolumnach umożliwi prawidłowe rozdzielenie wyświetlanych 
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treści: Kropka, Przejście do nowej linii, Przecinek, Myślnik, Apostrof, Podwójny apostrof, 

Ukośnik prawy, Ukośnik lewy np.: 

 

 

 

 elementy wbudowane (oznaczone niebieskimi strzałkami), tj. Tytuł, Nagłówek, Treść, Czas 

wytworzenia, Data publikacji, Data przeniesienia do archiwum, Osoba odpowiedzialna, 

Formularz kontaktowy (są to pola, które należy uzupełnić podczas wprowadzania artykułu) 

 pola występujące w stworzonym przez użytkownika formularzu (są to pola, które użytkownik 

odnajdzie podczas wprowadzania artykułu w zakładce Dane szczegółowe). 

W każdej kolumnie możliwe jest umieszczenie dowolnej liczby elementów. 
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Uwaga: dodawanie oraz usuwanie elementu we wskazanej kolumnie, możliwe jest także spod 

prawego przycisku myszy. Dodatkowo podczas tworzenia widoku listy użytkownik może skorzystać z 

mechanizmu przeciągnij i upuść (drag&drop), który pozwala na przenoszenie kolumn (lewo-prawo) i 

elementów w nich zawartych (góra –dół).  

 

 

9.7.1. Określanie pól wyszukiwarki kontekstowej listy artykułów 

W oknie Lista szablonu w zakładce Filtry i sortowanie użytkownik odnajdzie dwie dodatkowe sekcje: 

Filtry oraz Sortowanie.  

 

 

 

W pierwszej z wymienionych użytkownik, ma możliwość określenia za pomocą, jakich wartości, 

będzie można przeszukiwać znajdujące sięna liście artykuły. Wskazane pola zostaną wyświetlone, 

jako pola wyszukiwarki kontekstowej zaawansowanej. 
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W polu Wybierz pole użytkownik z rozwijanej listy musi wybrać odpowiednią wartość a następnie 

użyć przycisku Dodaj (przycisk Usuń, w prawym górnym rogu, usuwa wybrany rekord z listy). 

 

W sekcji Sortowanie użytkownik ma możliwość określenia za pomocą, jakich wartości będzie można 

sortować stworzoną listę. W polu Wybierz pole użytkownik z rozwijanej listy musi wybrać 

odpowiednią wartość, a następnie użyć przycisku Dodaj (przycisk Usuń, w prawym górnym rogu, 

usuwa wybrany rekord z listy). Przy każdej dodanej pozycji użytkownik może ustawić kolejność 

segregowania, (czy wartości mają być wyświetlone rosnąco czy malejąco), oraz wskazać wartość 

domyślną.  

 

 

 

9.8. Usuwanie szablonu 

W celu usunięcia szablonu należy wskazać pozycję na liście a następnie użyć przycisku Usuń. Użycie 

narzędzia, możliwe jest dla szablonu o statusie Roboczy i powoduje usunięcie trwałe szablonu. 
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9.9. Zatwierdzanie szablonu 

W celu zatwierdzenia szablonu, należy wskazać właściwą pozycję na liście a następnie użyć przycisku 

Zatwierdź – użycie przycisku powoduje zatwierdzenie szablonu.  

 

 

 

Tylko szablony o statusie Zatwierdzony można przypiąć do katalogu, w którym będą dodawane 

artykuły (patrz Budowanie Menu).  
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10. Moduł treść 

Zawarte w module Treść narzędzia pozwalają na samodzielne tworzenie, modyfikowanie oraz 

rozbudowę elementów menu frontu. Odpowiednie rozplanowanie układu menu determinuje wygodę 

posługiwania się portalem, a w szczególności wpływa na łatwość wyszukiwania przez internautów 

interesujących danych. W omawianym module użytkownik odnajdzie również pełen zestaw metod 

umożliwiających zarządzanie artykułami.   

 

 

 

Widok po wejściu do modułu podzielony został na zwijaną sekcje Menu, oraz dodatkowe zakładki 

umożliwiające zarządzanie artykułami: 

 

 

 

Nad drzewem katalogów, w sekcji Menu, użytkownik w zależności od przydzielonych mu uprawnień , 

będzie miał do dyspozycji pole rozwijane, z możliwością przełączenia na zarządzanie menu strony 

głównej (rozumianej tutaj, jako strona rozprowadzająca do wszystkich BIP- ów), podmiotowej 

(rozumianej tutaj, jako strona BIP podmiotu, do którego przypisany jest użytkownik) lub menu 

globalne.  
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Podmiotowe - zawarte w menu elementy (katalogi) odpowiadają pozycjom menu głównego 

wyświetlanym na stronie podmiotowej (urzędu, do którego przypisany jest administrator),  

Główne – zawarte w menu elementy (katalogi) odpowiadają pozycjom menu głównego 

wyświetlanym na stronie głównej aplikacji, 

Globalne – zawarte w menu elementy (katalogi) wyświetlane są, jako pozycje w menu głównym 

wszystkich stron podmiotowych aplikacji oraz menu głównym na stronie głównej. 

 

10.1. Uprawnienia i prawa dostępu powiązane z modułem Treść 

W module Treść, wyświetlane zakładki oraz dostępne w nich przyciski, uzależnione są od Uprawnień 

oraz Praw dostępu, przydzielonych do konta użytkownika, patrz moduł Użytkownicy i grupy). 

 

 

 

Włączenie Uprawnienia: 

Dostęp do modułu aktualnych – umożliwi użytkownikowi dostęp do zakładki Aktualne, 
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Dostęp do modułu artykułów archiwalnych – umożliwi użytkownikowi dostęp do zakładki 

Archiwalne, 

Dostęp do komentarzy artykułów - umożliwi użytkownikowi dostęp do zakładki Komentarze do 

artykułów, 

Dostęp do modułu artykułów nieopublikowanych - umożliwi użytkownikowi dostęp do zakładki 

Nieopublikowane, 

Dostęp do artykułu rozprowadzającego – umożliwi użytkownikowi dostęp do zakładki Artykuł 

rozprowadzający,  

Dostęp do modułu artykułów usuniętych – umożliwi użytkownikowi dostęp do zakładki Usunięte.  

 

 

 

Nadanie użytkownikowi Praw dostępu: 

Dodawanie – umożliwi użytkownikowi dodawanie artykułów, czyli dostęp do przycisku Dodaj, 

Edycja – umożliwi użytkownikowi edytowanie artykułów, czyli dostęp do przycisku Edytuj, 

Usuwanie – umożliwi użytkownikowi usuwanie artykułów, czyli dostęp do przycisku Usuń,  

Publikacja – umożliwi użytkownikowi publikowanie artykułów, czyli dostęp do przycisków Publikuj, 

Zapisz i publikuj. 

Zarządzanie – umożliwi użytkownikowi zarządzanie drzewem Menu, czyli na 

dodawanie/usuwanie/edycję katalogów oraz separatorów. 
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10.2. Budowanie Menu  

Po wejściu do modułu Treść w sekcji Menu, użytkownik ma do dyspozycji narzędzia pozwalające mu 

na zarządzanie widokiem menu frontu aplikacji. Katalogi dodane w drzewie menu odpowiadają 

przyciskom w menu na froncie, natomiast separatory umożliwiają ich oddzielenie. 

 

 

 

 

Podczas budowania drzewa menu, należy posłużyć się narzędziami dostępnymi w panelu górnym: 
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10.2.1. Dodawanie elementu menu 

W celu dodania elementu menu należy skorzystać z przycisku: 

 

 

 

Dodaj nowy element menu – użycie narzędzia umożliwia dodanie nowego katalogu w menu (katalog 

dodawany, jako podkatalog w stosunku do zaznaczonego w drzewie), powoduje pojawienie się okna 

Element menu z formularzem, w którym użytkownik odnajdzie następujące pola i przyciski:  
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Nazwa – pole umożliwia wprowadzenie określenia, dla dodawanego elementu menu (nazwa 

wyświetlana będzie na froncie aplikacji), 

 

 

 

Link zewnętrzny – pole umożliwia wprowadzenie odnośnika do serwisu zewnętrznego, którego 

strona zostanie wyświetlona po kliknięciu w dany elementu menu na froncie, (np. 

http://www.bip.gov.pl/), 
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Szablon artykułów – pole z rozwijaną listą stworzonych szablonów (zarządzanie szablonami patrz 

Moduły  Szablony, aby szablon był wyświetlany na liście musi posiadać status zatwierdzony), 

wybrany szablon będzie determinował sposób wprowadzania i wyświetlana na froncie listy artykułów 

oraz samego artykułu w danym katalogu, 

 

Uwaga: w przypadku, gdy w danym katalogu dodano już artykuł to podczas edycji nie można zmienić 

zawartości pola szablon artykułów. 

 

 

Tytuł listy – podana wartość wyświetlana będzie, jako tytuł listy zawartych w tworzonym katalogu 

artykułów, (jeżeli użytkownik nie wpisze żadnej wartości, system przyjmie wartość domyślną - Lista 

artykułów i taką będzie wyświetlał na froncie), 

 

 

 

file:///C:/Users/Marcin%20Jakubowski/AppData/Local/Temp/5.%20Szablony.docx
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Data wyświetlania – użycie ikonki znajdującej się przy polu, powoduje wyświetlenie kalendarza, gdzie 

użytkownik ma możliwość wskazania daty początkowej oraz końcowej wyświetlania danego 

elementu menu na froncie, 

 

 

 

 

Możliwość włączenia komentowania artykułów – zaznaczenie pola włącza możliwości 

komentowania artykułów dodanych w danym katalogu (elemencie menu). 

 

 

 

Podczas dodawania/edycji artykułu w katalogu, w którym włączono omawiane narzędzie, użytkownik 

będzie miał możliwość włączenia pola Możliwość komentowania przez internautów. 
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Na froncie aplikacji internauci, w przypadku włączenia możliwości komentowania danego artykułu, 

będą mogli skorzystać z rozwijanej belki Komentarze i zawartych w niej narzędzi, umożliwiających 

wysyłanie uwag. 
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Uwaga: komentarze dodane przez internautów w danym artykule, administrator odnajdzie w module 

Treść pod zakładką Komentarze do artykułów.  
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Automatycznie dodawaj podkatalogi do kadencji – pole dostępne tylko podczas dodawania 

katalogów w menu podmiotowym, jest aktywne, jeśli dla podmiotu opcja Kadencje organów jest 

włączona. Zaznaczenie pola spowoduje, że po dodaniu przez administratora, nowej pozycji w 

słowniku kadencji (patrz Moduł kadencje) system dołączy nowy podkatalog w menu o nazwie 

wprowadzonej kadencji. 

 

Dodanie pozycji w module Kadencje, 

 

 

spowoduje dodanie podkatalogu w katalogach, w których włączono opcje Automatycznie dodawaj 

podkatalogi do kadencji. 

 

 

 

Dodane w ten sposób podkatalogi będą wyświetlane także na froncie aplikacji. 



Instrukcja administratora systemu BIP 

 „Regionalny System Biuletynów Informacji Publicznej oraz Cyfrowy Urząd” 

Wersja: 1.3 

 Data: 24.05.2013 

 

 Strona 160 z 314  

 

 

 

 

Uwaga: Prawa dostępu do podkatalogu są kopiowane z katalogu, w którym jest on umieszczony 

(nadrzędnego).  

 

 

Udostępnij newsletter – pole dostępne podczas dodawania katalogu w menu podmiotowym, 

zaznaczenie pola spowoduje, że katalog pojawi się na liście pozycji możliwych do wskazania podczas 

zapisywania internauty do newslettera danego portalu. Newsletter obejmował będzie nowe artykuły 

tego katalogu menu. Zaznaczenie pola spowoduje wyświetlenie pola Opis zawartości newslettera, 

wprowadzona w polu wartość pojawi się na liście newsletterów, pod nazwą katalogu. 

 

 

 

Odnośnik do listy newsletterów, użytkownik odnajdzie na froncie, w stopce strony. 

 

 

Po użyciu odnośnika Newsletter (nazwa odnośnika jest konfigurowalna patrz Informacje 

podstawowe), na froncie aplikacji, użytkownikowi zostanie wyświetlona lista newsletterów, w której 
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wyświetlane będą nazwy katalogów, w których zaznaczono opcję Udostępnij newsletter wraz z 

opisem dodanym w polu Opis zawartości newslettera. 

 

 

10.2.2. Dodawanie separatora menu 

W celu dodania separatora użytkownik powinien użyć przycisku: 

 

Dodaj separator menu – użycie narzędzia powoduje pojawienie się okna Separator (lokalizacja 

zależna jest od wskazanego miejsca w drzewie), w którym użytkownik odnajdzie pole Nazwa 

umożliwiające wprowadzenie określenia dla dodawanego separatora menu (nazwa będzie 

wyświetlana na froncie).  
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Uwaga: separator może rozdzielać tylko główne katalogi drzewa Menu, użytkownik nie będzie mógł 

zamieścić elementu między podkatalogami. 

 

 

Separator dodany w Menu rozdziela poszczególne grupy katalogów. 

 

 

Separator będzie, wyświetlany na froncie aplikacji. 
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10.2.3. Edycja elementu menu 

W celu edycji i zmiany ustawień dotyczących elementu menu należy wskazać właściwą pozycję na 

liście a następnie użyć przycisku: 
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Edytuj wybrany element menu. Użycie narzędzia powoduje pojawienie się okna Element menu z 

formularzem, w którym użytkownik odnajdzie pola umożliwiające zmianę danych zamieszczonych 

podczas dodawania katalogu, 

 

10.2.4. Usuwanie oraz przywracanie usuniętych elementów menu 

W celu usunięcia lub przywrócenia usuniętego elementu menu, należy wskazać właściwą pozycję na 

liście a następnie użyć przycisku: 

Usuń/przywróć wybrany element menu – przycisk aktywny jest po wskazaniu elementu menu, 

narzędzie umożliwia usunięcie/przywrócenie wskazanego elementu menu i zmianę jego statusu.  

 

 

 

 

10.2.5. Filtrowanie widoku wyświetlanych elementów menu 

W celu zarządzania sposobem wyświetlania elementów menu, należy użyć przycisku: 
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Ukryj/Pokaż elementy menu – użycie narzędzia powoduje wyświetlenie okna z możliwością 

zaznaczenia/odznaczenia, jakie elementów menu (tzn. o jakim statusie) mają zostać wyświetlone: 

Aktywne – katalogi o statusie aktywne, wyświetlane na froncie aplikacji, 

Skasowane – katalogi o statusie skasowane, niewyświetlane na froncie aplikacji, 

Brak dostępu – katalogi, do których użytkownik nie posiada praw dostępu patrz Zarządzanie prawami 

dostępu. 

 

 

 

10.3. Dodawanie artykułu 

Dodawanie artykułu, należy rozpocząć od wskazania katalogu w drzewie menu, w którym artykuł ma 

zostać umieszczony, a następnie użycia przycisku Dodaj, dostępnego w zakładce Aktualne. 
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Użycie narzędzia umożliwi dodanie artykułu i spowoduje pojawienie się okna Dodaj artykuł, w 

którym użytkownik powinien uzupełnić szereg informacji posługując się następującymi zakładkami: 

dane podstawowe, dane szczegółowe, nagłówek i treść, załączniki, podgląd, okna dodatkowe, relacje. 

 

 

 

Uwaga: dla każdego katalogu menu, użytkownik może ustalić inny szablon. Należy pamiętać, że 

sposób wyświetlania każdego artykułu oraz listy artykułów na froncie, uzależniony jest od szablonu 

przypisanego do katalogu, w którym został zamieszczony. Podczas tworzenia szablonów użytkownik 

korzystając z pól predefiniowanych, pól stworzonych przez siebie oraz dostępnych narzędzi edytora 

definiuje wygląd artykułu oraz listy artykułów. 

 

 

10.3.1. Zakładka dane podstawowe 

W zakładce użytkownik odnajdzie następujące pola: 

Tytuł – tytuł wprowadzanego artykułu, pole użytkownik może wykorzystać podczas budowania 

widoku szablonu i listy szablonu, 
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Czas wytworzenia – użytkownik może wskazać czas, oraz datę stworzenia artykułu, wskazana 

wartość wyświetlana będzie na froncie, jako jedno z pól metryki artykułu, pole użytkownik może 

wykorzystać podczas budowania widoku szablonu i listy szablonu, 

 

Front 

 

 

Czas publikacji – użytkownik może wskazać czas, oraz datę publikacji artykułu, wskazana wartość 

wyświetlana będzie na froncie, jako jedno z pól metryki artykułu, pole użytkownik może wykorzystać 

podczas budowania widoku szablonu i listy szablonu, 
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Uwaga: system uniemożliwia podanie czasu publikacji wcześniejszego niż czas wytworzenia. 

 

 

Data przeniesienia do archiwum – użytkownik może wskazać termin przeniesienia artykułu do 

archiwum, pod zakładkę Archiwalne (domyślnie system ma ustawioną wartość Nigdy), wskazana 

wartość wyświetlana będzie na froncie, jako jedno z pól metryki artykułu, pole użytkownik może 

wykorzystać podczas budowania widoku szablonu i listy szablonu, 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna – pole z rozwijaną listą użytkowników do wyboru, imię nazwisko osoby 

można wpisać w pole ręcznie, a następnie zatwierdzić wartość klawiszem klawiatury Enter, podana 

wartość wyświetlana będzie na froncie, jako jedno z pól metryki artykułu, pole użytkownik może 

wykorzystać podczas budowania widoku szablonu i listy szablonu, 
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Formularz kontaktowy – pole z rozwijaną listą dostępnych formularzy kontaktowych. Jest to pole 

obowiązkowe jeżeli w polu nie wyświetlają się żadne wartości oznacza to że użytkownik nie ma 

zdefiniowanego formularza kontaktowego (patrz Moduł formularze kontaktowe). Wskazany w polu 

formularz internauta będzie mógł wykorzystać podczas korzystania z danego artykułu na froncie 

aplikacji. Pole użytkownik może wykorzystać podczas budowania widoku szablonu i listy szablonu, 

 

 

 

Blokuj indeksowanie przez wyszukiwarki internetowe – zaznaczenie pola powoduje zablokowanie 

indeksowania artykułu przez roboty wyszukiwarek internetowych, 
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Możliwość komentowania przez internautów – zaznaczenie pola jest możliwe, gdy dla danego menu 

została włączana taka możliwość (patrz budowanie Menu). Włączenie opcji pozwala na dodawanie 

komentarzy przez internautów w danym artykule. Pod artykułem zostanie wyświetlona dodatkowa 

rozwijana belka umożliwiająca wprowadzenie i wysłanie komentarza (dodane przez internautów 

komentarze administrator odnajdzie w module Treść, w zakładce Komentarze do artykułów). 

Możliwość włączenia ustawienia uzależnione jest od konfiguracji katalogu menu, do którego artykuł 

dodajemy (zaznaczone pole Możliwość włączenia komentowania artykułów), 

 

 

Tagi – pole umożliwia wprowadzenie słów kluczowych dla danego artykułu, (zarządzanie słowami 

kluczowymi patrz Moduł słowa kluczowe), dodane tagi będą wyświetlane na froncie aplikacji pod 

treścią artykułu. Tworzenie tagów jest przydatne podczas wyszukiwania wpisów dotyczących 

tematyki związanej z danym zagadnieniem. Przypisanie danego tagu do wielu artykułów powoduje 

ich związanie z nim, dzięki czemu użytkownik strony portalu może łatwo odnaleźć interesujące go 

zasoby. Każdy tag umieszczony w artykule ma formę odnośnika, którego kliknięcie powoduje 

wyszukanie i wyświetlenie wpisów z nim związanych,  
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Zastaw FAQ – pole z rozwijaną listą dostępnych zestawów FAQ, (patrz Moduł FAQ), pytania i 

odpowiedzi wskazanego zestawu wyświetlane będą na froncie aplikacji, pod treścią artykułu, jako 

dodatkowe rozwijane belki, 

 

 

 

Pokazuj w – użycie narzędzia powoduje wyświetlenie okna Menu i umożliwia wskazanie dowolnej 

liczby katalogów, w których artykuł ma być wyświetlany. 

 

Uwaga: na liście można wybrać tylko te elementy menu, do których przypisano taki sam szablon 

artykułu. 

 

 

Menu źródłowe – pole informacyjne, gdzie wyświetlana jest nazwa katalogu, do którego użytkownik 

dodaje artykuł. 
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10.3.2. Zakładka dane szczegółowe 

Zakładka Dane szczegółowe zawiera zestaw pól skonfigurowanych w szablonie podpiętym do 

katalogu, w którym tworzony jest artykuł. Stanowi to ułatwienie dla użytkownika wprowadzającego 

treści artykułu oraz związane z nim szczegółowe informacje. Wszystkie występujące pola w zakładce, 

uzależnione są od wskazanego katalogu Menu szablonu (patrz Moduł szablony). Wyświetlanie na 

froncie wartości pól wprowadzonych w zakładce Dane szczegółowe, uzależnione jest od 

skonfigurowanego widoku artykułu oraz widoku listy, które stanowią składową szablonu.  

 

 

10.3.3. Zakładka nagłówek i treść  

Po wejściu w zakładkę użytkownik otrzyma widok dwóch sekcji: 

Nagłówek – pole z edytorem WYSIWYG umożliwiające wprowadzenie i formatowanie nagłówka 

artykułu. Pole użytkownik może wykorzystać podczas budowania widoku szablonu i listy szablonu, 

Treść - pole z edytorem WYSIWYG umożliwiające wprowadzenie i formatowanie treści artykułu. Pole 

użytkownik może wykorzystać podczas budowania widoku szablonu i listy szablonu, 

Wyświetlanie na froncie wprowadzonych w tych polach wartości uzależnione jest od budowy 

szablonu wskazanego dla katalogu, w którym artykuł jest definiowany. 

 

Edytor WYSIWYG zawiera podstawowe funkcjonalności edytora tekstowego, oraz dodatkowe 

narzędzia, tj.: 
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Wstaw element media  - użycie narzędzia spowoduje wyświetlenie okna, w którym za pomocą 

przycisku Pobierz plik, użytkownik może wskazać plik multimedialny. Po dodaniu pliku w sekcji Opcje 

obiektu należy następnie wskazać, w jaki sposób plik ma być wyświetlany na froncie: jako link 

(odnośnik, klikniecie którego spowoduje wyświetlenie okna odtwarzania) lub jako obiekt osadzony 

(element wyświetlany w treści). 

 

 

 

Wstaw link do zasobu  – użycie narzędzia spowoduje wyświetlenie okna Wybierz zasób, w 

którym użytkownik za pomocą dwóch zakładek Ankiety oraz Moduły i zawartych w nich narzędzi 

może wybrać z dostępnych w systemie pozycji: ankiet, artykułów, listę newsletterów lub listę FAQ.  
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Użytkownik, który chce do tworzonej treści dodać odnośnik np. do innego artykułu, powinien w 

zakładce Moduły wybrać w polu Nazwa modułu, wartość Artykuły, a następnie użyć odnośnika do 

listy artykułów istniejących w systemie umieszczonego po prawej stronie pola Tytuł artykułu,  

 

 

 

Spowoduje to wyświetlenie drzewa katalogów Menu z podziałem na kategorie, oraz listą dostępnych 

artykułów po prawej stronie. 
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Po wskazaniu jednego z artykułów i użyciu przycisku Wybierz tytuł podłączonego artykułu zostanie 

wyświetlony w polu Tytuł artykułu okna Wybierz zasób. Następnie w polu Nazwa linku, należy podać 

nazwę odnośnika, która będzie wyświetlana w polu treść.  

 

Wstaw dodatek  - użycie narzędzia spowoduje wyświetlenie okna Dodatki, z możliwością 

wstawienia do artykułu Mapy rozprowadzającej województwa. 

 

 

Mapa jest to dodatek, który powinien znaleźć się na stronie startowej strony rozprowadzającej BIP. 

Po umieszczeniu mapy w edytorze (przycisk Wstaw), oraz uzupełnieniu pozostałych niezbędnych 

treści w oknie dodawania artykułu, należy zapisać dane i przejść do zakładki Konfiguracja. W katalogu 

Artykuły, w polu Strona startowa, należy wskazać stworzony artykuł. Mapa województwa będzie 

wyświetlana na froncie aplikacji. 
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Wstaw podział artykułu  - użycie narzędzia w treści spowoduje jej podział na strony. Ilość stron, 

na które dzielona jest treść zależy do użytkownika. W efekcie na froncie aplikacji w miejscu 

wstawienia podziału pojawi się lista stron. 

 

Widok na froncie 
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10.3.4. Zakładka załączniki  

W zakładce Załączniki, użytkownik za pomocą dostępnych narzędzi ma możliwość dołączenia do 

wprowadzanego artykułu dowolnej liczby plików. Na górnej belce znajdują się przyciski akcji 

umożliwiające zarządzanie załącznikami do artykułu. 

 

Uwaga: typy plików, które można użyć w aplikacji, definiuje administrator systemu w module 

Konfiguracja zakładka Obsługiwane typy plików. 
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Użytkownik ma do dyspozycji dwie możliwości dodania załączników do artykułu: 

Z dysku – użycie narzędzia spowoduje wyświetlenie okna, w którym należy wskazać plik na dysku 

komputera, 

 

 

Z repozytorium plików – użycie narzędzia spowoduje wyświetlenie okna Repozytorium plików, w 

którym należy wskazać właściwy plik lub artykuł. 
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Wszystkie dodane załączniki utworzą listę, wyświetlaną w układzie kolumn: 

Nazwa – oryginalna nazwa pliku, 

Rozmiar – wielkość pliku, 

Czas wytworzenia – data i czas dodania pliku, 

Opis (w miejsce nazwy pliku) – zmieniona nazwa pliku, aby zmienić nazwę, należy wskazać plik na 

liście, a następnie użyć przycisku Edytuj, 

Komentarz – uwagi dotyczące pliku. Aby dodać komentarz, należy wskazać plik na liście a następnie 

użyć przycisku Edytuj.  

 

Dodane pozycje użytkownik może edytować używając przycisku Edytuj.  

 

 

W wyświetlonym oknie Edytuj plik użytkownik odnajdzie następujące pola i opcje: 
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Nazwa – pole informacyjne z oryginalną nazwą pliku, pole nieedytowalne, 

Opis – pole umożliwia zmianę nazwy pliku, wprowadzona wartość będzie wyświetlana na froncie 

aplikacji, jako nazwa załącznika, 

 

Widok na froncie 

 

 

Osoba odpowiedzialna – pole z rozwijaną listą użytkowników do wyboru, imię nazwisko osoby 

można wpisać w pole ręcznie, a następnie zatwierdzić wartość klawiszem klawiatury Enter, podana 

wartość wyświetlana będzie na froncie, jako jedno z pól Metryki załącznika, 
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Widok na froncie 

 

 

Tagi - pole umożliwia wprowadzenie słów kluczowych dla danego załącznika, (zarządzanie słowami 

kluczowymi patrz Moduł słowa kluczowe), dodane tagi będą wyświetlane na froncie aplikacji pod 

treścią artykułu, na liście załączników.  

Komentarz – pole umożliwiające wprowadzenie dodatkowej informacji, komentarz widoczny będzie 

po najechaniu kursorem myszy na załącznik na froncie aplikacji. 

 

Użytkownik w stosunku do każdej pozycji na liście załączników może określić, w jakim sposób będzie 

ona wyświetlana na froncie aplikacji: 
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Załącznik – pole musi być zaznaczone, jeżeli plik ma się wyświetlać na froncie na liście załączników. 

Pozycja stanowić będzie odnośnik na liście załączników artykułu, którego kliknięcie umożliwi otwarcie 

pliku, 

 

 

 

Galeria – pole aktywne i domyślnie zaznaczone tylko dla plików graficznych. Pozycja musi być 

zaznaczona, jeżeli plik ma być wyświetlany na froncie w galerii zdjęć znajdującej się pod danym 

artykułem, 

 

 

 

10.3.5. Zakładka podgląd  

Zakładka umożliwia podgląd zawartości stworzonego artykułu bez konieczności jego publikowania. 
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10.3.6. Zakładka okna dodatkowe 

Zakładka Okna dodatkowe zawiera narzędzia umożliwiające umieszczenie i zdefiniowanie Okien 

dodatkowych powiązanych z wprowadzanym artykułem. Okna dodatkowe mogą zawierać 

uzupełniające informacje odnoszące się do treści artykułu. W sekcji Elementy dziedziczone ze 

struktur nadrzędnych użytkownik odnajdzie listę okien dodatkowych odziedziczonych po artykule 

rozprowadzającym danego katalogu, oraz artykule wskazanym, jako strona startowa aplikacji. 

Elementy dziedziczone wyświetlane będą na froncie wraz z tym artykułem. Na froncie kolejność okien 

jest następująca: przypisane do strony startowej, przypisane do danego elementu menu (zawarte w 

artykule rozprowadzającym), przypisane do danego artykułu. 

 

Użytkownik, który chce dodać okno dodatkowe do artykułu powinien skorzystać z przycisku akcji: 

Dodaj - użycie przycisku spowoduj wyświetlenie okna Okno dodatkowe,  
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Nazwa – nazwa dodatkowego okna, wartość będzie wyświetlana na froncie, jako dymek 

podpowiedzi, 

 

 

 

Etykieta – nazwa dodatkowego okna, wartość będzie wyświetlana na froncie,  

Treść – zawartość dodatkowego okna, wartość będzie wyświetlana na froncie. 
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Użytkownik podczas dodawania treści może skorzystać z opcji edytora WYSIWYG. 

 

Wyświetlanie na froncie  

 

 

Lista okien dodatkowych wyświetlana jest w układzie kolumn: 

Nazwa – wartość podana w formularzu Okno dodatkowe, w polu Nazwa,  

Etykieta – wartość podana w formularzu Okno dodatkowe, w polu Etykieta, 

Źródło – pole przyjmie wartość nazwy katalogu menu, z którego element jest dziedziczony, 

 

10.3.7. Zakładka relacje  

W zakładce znajdują się narzędzia umożliwiające powiązywanie dokumentów relacjami. Użytkownik, 

który chce dodać relacje do artykułu powinien skorzystać z przycisku Dodaj. 
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Użycie narzędzia spowoduje wyświetlenie opcji: 

 

 

 

Relację do artykułu – wskazanie wartości pozwoli użytkownikowi dodać powiązanie z innym 

artykułem znajdującym się w systemie. W wyświetlonym oknie Relacja zostaną wyświetlone 

wszystkie katalogi menu, oraz zawarte w nich artykuły. Po wyszukaniu i wskazaniu właściwego 

artykułu należy dodatkowo określić, (za pomocą dostępnych narzędzi na górnej belce), rodzaj relacji 

oraz stosunek wybranego artykułu do tworzonego (źródło, cel). Działania należy zakończyć używając 

przycisku Dodaj oraz Zamknij. 
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Relację bez artykułu – wskazanie wartości pozwoli użytkownikowi dodać powiązanie z artykułem 

nieistniejącym w systemie. W wyświetlonym oknie Dodaj relację bez powiązania z artykułem 

określić, (za pomocą dostępnych narzędzi w górnej sekcji), rodzaj relacji oraz stosunek wybranego 

artykułu do tworzonego (źródło, cel). Dodatkowo w polu: 

Tytuł – należy podać nazwę artykułu, z którym tworzone jest powiązanie, 

Szablon artykułu – należy wskazać szablon na podstawie którego użytkownik uzupełni niezbędne 

dane dotyczące artykułu z którym tworzone jest powiązanie. 
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Dodane w artykule relacje użytkownik odnajdzie na froncie pod treścią artykułu, w belce Relacje. 
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10.3.8. Przyciski 

Po wypełnieniu informacji w poszczególnych zakładkach okna Artykuł, użytkownik w zależności od 

posiadanych uprawnień i praw dostępu, ma możliwość skorzystania z następujących sposobów 

zapisania danych: 

 

 

 

Waliduj – przycisk sprawdza poprawność XHTML i CSS w treści i nagłówku artykułu, 

Zapisz i przekaż do publikacji – przycisk pozwala na zapisanie wprowadzonych danych, a następnie 

przekazanie ich do publikacji. Artykuł zostanie zapisany w module Treść w zakładce 

Nieopublikowane, 

Zapisz, jako roboczy – przycisk pozwala na zapisanie wprowadzonych danych w wersjach roboczych. 

Artykuł zostanie zapisany w module Treść w zakładce Robocze, 

 

 

 

Zapisz i publikuj – przycisk umożliwia zapisanie wprowadzonych danych, oraz ich publikację na 

froncie,  

Anuluj – przycisk umożliwia zamknięcie okna Artykuł bez zapisywania wprowadzonych danych czy ich 

zmian. 

 

10.4. Wprowadzanie artykułów na podstawie zdefiniowanych szablonów 

W opisywanym przykładzie założono, że w systemie utworzono: szablony oraz drzewo menu 

artykułów (patrz Budowanie Menu). Dodatkowo każda pozycja menu posiada odpowiednio 

przypisany szablon (patrz Dodawanie elementów menu).  
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Przykład na podstawie dodawanie aktu prawnego. 

W celu dodania artykułu na bazie szablonu aktu prawnego w pierwsze kolejności odszukujemy na 

drzewie menu katalogów pozycję, która została powiązana z szablonem Aktów prawnych (patrz 

Dodawanie elementów menu). 

 

 

 

Klikamy na wskazany przez Nas element menu. W widoku prawej części okna pojawią się już 

istniejące artykuły oraz przycisk Dodaj na pasku narzędziowym. 
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Następnie klikamy na przycisk Dodaj. Pojawi się okno dodawania artykułu.  

 

 

 

W nowo otwartym oknie uzupełniamy w pierwszej kolejności zakładkę Dane podstawowe (patrz 

Zakładka Dane podstawowe), która jest jednakowa dla każdego nowo tworzonego artykułu.  
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Wprowadzone dane widoczne będą na stronie głównej. 
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Natomiast zakładka Dane szczegółowe tworzona jest na podstawie pól zawartych w szablonie. Z tego 

względu jej zawartość uzależniona jest od szablonu powiązanego z pozycją w menu artykułów. W 

opisywanym przykładzie jest do szablon Akt prawny. W związku z tym zakładka Dane szczegółowe 

zawiera tylko pola powiązane z tematyką dodawanego Aktu prawnego. 
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Pola, które należy uzupełnić to  

Data utworzenia aktu – w tym celu należy kliknąć w przycisk funkcji kalendarza i wskazać właściwą 

datę dla aktu, 

Numer aktu – pole tekstowe, w którym należy wpisać numer dodawanego aktu, 

Kadencja – z rozwijanej listy wybrać pozycję z kadencją, z którą należy powiązać akt. Lista kadencji 

tworzona jest na podstawie danych wprowadzonych w module kadencje, 

Wprowadzone dane w zakładce Dane szczegółowe zostaną wyświetlone na froncie. 
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Kolejnym krokiem jest uzupełnienie pów w zakładce Nagłówek i Treść. W zależności od szablonu 

wprowadzone dane zostaną wyświetlone na stronie głównej bądź nie. Ich widoczność uzależniona 

jest od tego czy zmienna predefiniowana odpowiedzialna za wyświetlanie Nagłówka została 

wprowadzona do szablonu. Jego położenie na stronie głównej jest definiowane przez szablon na 

etapie jego projektowania.  

 

 

 

W opisywanym przypadku zostanie wyświetlona tylko treść artykułu. Natomiast nagłówek nie został 

przewidziany w szablonie.  
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W przypadku opisywanego artykułu opartego na szablonie Aktu prawnego, również często 

występować będą pliki powiązane z artykułem, które dodajemy w zakładce załączniki. 

 

 

Załączniki zostaną wyświetlone pod treścią artykułu. 
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Widok okna artykułu można wzbogacić o dodatkowe kolumny, które zostaną umieszczone po prawej 

stronie okna. 
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Dodatkową kolumnę wprowadzamy w zakładce okna dodatkowe.  

 

 

 

Uwaga: należy zaznaczyć, że pozostałe artykuły wprowadzamy w sposób analogiczny do opisanego 

powyżej. Jedyną różnicą w postępowaniu, które będzie miało miejsce w przypadku wprowadzania 

artykułu powiązanego z innym szablonem, pojawi się w zakładce Dane szczegółowe. Związane jest to 

z formularzem, który powiązany jest bezpośrednio z szablonem. Ilość i typ występujących pól 

związana jest z zakresem danych, które muszą zostać w artykule uwzględnione. 

 

 

10.5. Wykorzystane w systemie szablony 

Ogłoszenie o pracę 
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Akty prawne 
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Dane osobowe 
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Wynik postępowania o zamówienie publiczne 
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Ogłoszenie o zamówieniu 
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Szablon podstawowy 
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Karta informacyjna usługi 
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Karta informacyjna konkursu  
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10.6. Zarządzanie artykułami 

W module Treść po prawej stronie, użytkownik ma do dyspozycji zakładki, zawierające artykuły o 

różnych statusach. Dzięki temu podziałowi oraz zawartym w zakładkach narzędziom użytkownik ma 

możliwość zarządzania artykułami. 
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10.6.1. Zakładka aktualne  

W zakładce aktualne znajdują się artykuły wyświetlane na froncie, dodane w katalogu, których data 

publikacja jeszcze nie wygasła, lub które zapisano bez daty za pomocą przycisku Zapisz i publikuj. 

Użytkownik w zakładce w zależności od uprawnień i statusu wskazanego artykułu ma dostęp do 

przycisków: Dodaj, Edytuj, Usuń, Archiwizuj, Kopiuj, Wklej, Porównaj, Podgląd (patrz dalsza część 

instrukcji). 

 

10.6.2. Zakładka archiwalne 

W zakładce archiwalne znajdują się artykuły, których data przeniesienia do archiwum już minęła lub 

które zostały przeniesione do archiwum za pomocą przycisku Archiwizuj, pozycje wyświetlane są na 

froncie pod odnośnikiem Pokaż archiwalne.  
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Użytkownik w zakładce, w zależności od uprawnień ma dostęp do przycisków: Edytuj, Usuń, 

Porównaj, Podgląd (patrz dalsza część instrukcji).  

 

10.6.3. Zakładka usunięte  

W zakładce usunięte znajdują się artykuły usunięte przez użytkownika. Użytkownik w zakładce, w 

zależności od uprawnień ma dostęp do przycisków: Przywróć, Porównaj, Podgląd (patrz dalsza część 

instrukcji). 

 

10.6.4. Zakładka artykuł rozprowadzający 

W zakładce artykuł rozprowadzający za pomocą przycisku Dodaj użytkownik ma możliwość dodania 

artykułu rozprowadzającego. Istnieje możliwość dodania tylko jednej pozycji dla każdego katalogu 

(elementu menu). Dodany artykuł rozprowadzający, jego tytuł oraz treść, wyświetlany będzie nad 

listą artykułów danego katalogu. Użytkownik w zakładce, w zależności od uprawnień ma dostęp do 

przycisków: Dodaj, Edytuj, Usuń, Porównaj, Podgląd – (patrz dalsza część instrukcji). 
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10.6.5. Zakładka komentarze do artykułów 

W zakładce komentarze do artykułów administrator odnajdzie wysłane (z frontu) przez internautów 

komentarze (internauta ma możliwość komentowania artykułu, jeżeli osoba wprowadzająca artykuł 

zaznaczyła pole Możliwość komentowania przez Internautów). W zakładce wyświetlane są 

komentarze opublikowane oraz nieopublikowane (w celu filtrowania wyświetlenia należy posłużyć się 

przyciskiem Pokaż). W celu opublikowania komentarzy, należy wskazać pozycję na liście a następnie 

użyć przycisk Publikuj. 

 

 

 

 

 

10.6.6. Zawartość kolumn listy artykułów 

Widoczna w zakładkach lista artykułów, zależy od wskazanego elementu (katalogu) menu i 

wyświetlana jest w układzie kolumn: 

 

 

 

Tytuł – podana przez użytkownika w formularzu Artykuł nazwa artykułu, 

Wersja – wartość określająca wersję danego artykułu, poprzednie wersje artykułu można wyświetlić 

używając symbolu strzałki, 
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Czas wytworzenia – data i czas stworzenia artykułu, wartość wskazana w formularzu Artykuł,  

Archiwizacja – data i czas wskazana w formularzu Artykuł,  

Status – aktualny status pozycji. 

 

10.6.7. Przyciski dostępne w zakładkach 

Na górnej belce w zależności od zakładki, uprawnień oraz przydzielonych praw dostępu, użytkownik 

odnajdzie następujące przyciski akcji:  

 

 

 

Dodaj – przycisk umożliwia dodanie artykułu, 

Edytuj - przycisk aktywny jest po wskazaniu pozycji na liście, powoduje wyświetlenie okna Artykuł, 

umożliwia zmianę wprowadzonych w artykule treści, edycja i zapis formularza powodują dodanie 

jego nowej wersji (na froncie wyświetlana jest najnowsza wersja artykułu). Wszystkie zmiany w 

wykonane podczas edycji artykułu prezentowane są na froncie w rozwijanej belce Historia zmian. Do 

wcześniejszych wersji artykułu użytkownik może dotrzeć za pomocą kolejnej belki Starsze wersje 

artykułu. 
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Usuń /Przywróć – przycisk aktywny jest po wskazaniu pozycji na liście, powoduje usunięcie artykułu i 

przeniesienie go pod zakładkę Usunięte, 

Archiwizuj – przycisk aktywny jest po wskazaniu pozycji na liście, powoduje przeniesienie artykułu 

pod zakładkę Archiwalne. Artykuły archiwalne użytkownik odnajdzie na froncie pod odnośnikiem 

Pokaż archiwalne, 

Kopiuj – przycisk aktywny jest po wskazaniu pozycji na liście, pozwala na skopiowanie artykułu do 

schowka, aby wkleić kopiowany element należy wskazać docelowy katalog, w którym ma się on 

znaleźć, a następnie użyć przycisku Wklej, 

Wytnij - przycisk aktywny jest po wskazaniu pozycji na liście, pozwala przenieść zaznaczony artykuł, 

aby wkleić wycięty element, należy wskazać docelowy katalog, w którym ma się on znaleźć a 

następnie użyć przycisku Wklej, 

Wklej - przycisk pozwala na dodanie kopiowanego/przenoszonego artykułu, 

Porównaj – przycisk aktywny jest po wskazaniu pozycji na liście, pozwala na porównanie treści 

dwóch wersji tego samego artykułu. Po wskazaniu wersji artykułu do porównania i wciśnięciu 

przycisku Porównaj do obu pól poniżej jest ładowana treść powiązana z daną wersją z oznaczeniem 

wierszy dodanych, usuniętych lub zmienionych, 

 

 

Podgląd – przycisk aktywny jest po wskazaniu pozycji na liście, umożliwia podgląd wyświetlania 

artykułu.  

10.6.8. Workflow  

System umożliwia tworzenie i zarządzanie scenariuszami obiegu pracy. Podczas dodawania artykułu 

jego wersja robocza, w przypadku nieprzewidzianego zakończenia pracy w systemie, zapisywana jest 



Instrukcja administratora systemu BIP 

 „Regionalny System Biuletynów Informacji Publicznej oraz Cyfrowy Urząd” 

Wersja: 1.3 

 Data: 24.05.2013 

 

 Strona 212 z 314  

 

automatycznie w zakładce Robocze. Dodatkowo system za pomocą narzędzia Prawa dostępu 

umożliwia skonfigurowanie systemu w taki sposób, aby osoba odpowiedzialna za wprowadzanie 

treści artykułu nie mogła go publikować, ale jedynie przekazać do publikacji. Artykuły przekazane do 

publikacji będą wyświetlane pod zakładką Nieopublikowane. 

 

 

 

Wyłączenie użytkownikowi praw dostępu w kolumnie Publikacja spowoduje, że nie będzie miał on 

możliwości korzystania z przycisku Publikuj/Zapisz i publikuj. 

 

 

 

Nieopublikowane – w zakładce użytkownik odnajdzie artykuły o statusie nieopublikowane, czyli 

artykuły, które podczas tworzenia zapisano, za pomocą przycisku Zapisz i przekaż do publikacji. 

Znajdą się tu treści, które wymagają akceptacji i publikacji przez osobę za to odpowiedzialną. 
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Użytkownik w zakładce może mieć dostęp do przycisków: Publikuj, Edytuj, Usuń, Porównaj, Podgląd 

(patrz dalsza część instrukcji), 

Robocze – w zakładce użytkownik odnajdzie artykuły o statusie roboczy. Trafią tu artykuły, nad 

którymi pracował użytkownik, ale z jakiegoś powodu przerwał pracę i nie zapisał wprowadzonych 

danych, oraz artykuły zapisane za pomocą przycisku Zapisz, jako roboczy. Użytkownik w zakładce 

może mieć dostęp do przycisków: Edytuj, Usuń, Podgląd (patrz dalsza część instrukcji), 
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11. Moduł relacje 

Moduł relacje pozwala na dodawanie, edytowanie oraz usuwanie relacji wykorzystywanych do 

powiązywania artykułów. Relacja określają wzajemną zależność między połączonymi nimi artykułami 

i mogą łączyć ze sobą treści różnych typów. Każdy artykuł dodany przez użytkownika w systemie 

może być powiązany z dowolną liczbą innych, przez różnego rodzaju relacje. Powiązania muszą zostać 

wcześniej zdefiniowane. W module Relacje, użytkownik odnajdzie narzędzia umożliwiające 

zarządzanie typami powiązań istniejącymi pomiędzy dwoma artykułami, oraz stanów treści w 

stosunku do siebie nawzajem.  

Lista relacji prezentowana jest w układzie kolumn: 

 

 

 

Lp. – liczba porządkowa, 

Nazwa – nazwa relacji, 

Status źródła – status obiektu źródłowego w stosunku do obiektu docelowego, 

Status celu – status obiektu docelowego w stosunku do obiektu źródłowego. 

Uwaga: listę stworzonych relacji użytkownik może wykorzystać podczas dodawania/edycji artykułu w 

zakładce Relacje. 

 

11.1. Dodawanie relacji 

W celu dodania relacji użytkownik powinien skorzystać z przycisku: 
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Dodaj – użycie narzędzi spowoduje wyświetlenie okna Dodaj relacje, gdzie użytkownik odnajdzie 

następujące pola:  

 

 

 

Nazwa – należy podać nazwę relacji,  

Status obiektu źródłowego – określa status dokumentu, od którego rozpoczyna się relacja, np. w 

przypadku relacji „Zmiana” jej źródłem będzie dokument zmieniający a dla relacji „Uchylenie” źródłem jest 

dokument uchylający, 

Status obiektu docelowego – określa status dokumentu, do którego odwołuje się relacja np. dokument 

będący celem będzie w przypadku relacji „Zmiana” – zmienianym, a w przypadku np. relacji „Uchylenie” – 

uchylonym. 

 

11.2. Edycja relacji 

W celu edytowania stworzonej relacji użytkownik powinien wskazać właściwą pozycję na liście a 

następnie użyć przycisku: 

 

 

Edytuj - użycie narzędzia spowoduje wyświetlenie okna Edytuj relację, w którym użytkownik może 

zmienić wyświetlone dane. 
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11.3. Usuwanie relacji 

W celu usunięcia relacji użytkownik powinien wskazać właściwą pozycję na liście a następnie użyć 

przycisku: 

 

 

 

Usuń – użycie narzędzia powoduje usunięcie relacji w sposób trwały. 
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12. Moduł słowa kluczowe 

Słowa kluczowe (inaczej Tagi) to wyrazy lub wyrażenia określające hasłowo zawartość np. artykułu. 

Frazy takie powinny jak najdokładniej opisywać tematykę oraz informacje zawarte w treści. Narzędzie 

zamieszczone w module pozwalają na tworzenie i zarządzanie słownikiem słów kluczowych. 

Użytkownik oprócz usuwania i edytowania ma możliwość scalania wybranych tagów (haseł) w jedną 

frazę. Sposób wykorzystania stworzonych pozycji został opisany w dalszej części (patrz Użycie słów 

kluczowych w systemie). 

 

 

 

12.1. Dodawanie słowa kluczowego 

W celu dodania nowego słowa kluczowego należy użyć przycisku: 

 

 

 

Dodaj - pozwala na dodanie słowa kluczowego, użycie przycisku powoduje wyświetlenie okna Dodaj 

słowo kluczowe, gdzie w polu Nazwa, należy wprowadzić hasło/określenie, 
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12.2. Edycja słowa kluczowego 

W celu wymedytowania dodanego słowa kluczowego należy wskazać właściwą pozycję na liście 

Słowo kluczowe a następnie użyć przycisku: 

 

 

 

Edytuj - przycisk pozwala na edycję hasła/określenia. W przypadku, gdy słowo kluczowe po edycji jest 

tożsame z już istniejącym, to oba słowa kluczowe są scalane i podmieniane w użytych elementach. 

 

12.3. Usuwanie słowa kluczowego 

W celu usunięcia słowa kluczowego należy wskazać właściwą pozycję na liście a następnie użyć 

przycisku: 

 

 

 

Usuń – użycie narzędzia pozwala na trwałe usunięcie hasła/określenia. 

 

12.4. Scalanie słów kluczowych 

W celu połączenia ze sobą kilku słów, należy wybrać pozycje z listy Słowo kluczowe (przy użyciu 

klawisza klawiatury Ctrl), a następnie użyć przycisku: 
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Scal – użycie narzędzia spowoduje wyświetlenie okna Lista wybranych pozycji do scalania.  

 

 

 

Użytkownik powinien w polu Wybierz słowo kluczowe, wskazać wartość ostateczną dla scalanych 

wartości. Reszta pozycji z listy zostanie skasowana, a ich powiązania przeniesione na wybraną 

pozycję. 

 

 

 

12.5. Lista powiązanych elementów ze słowem kluczowym 

Po zaznaczeniu słowa kluczowego w prawej sekcji modułu wyświetlana jest lista artykułów, 

załączników, treści powiązanych z wybranym słowem, w układzie kolumn: 
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Moduł – nazwa modułu, w którym użytkownik wskazał wyrażenie, jako słowo kluczowe/tag, 

Tytuł – nazwa artykułu, w którym użytkownik wskazał wyrażenie, jako słowo kluczowe/tag, 

Ścieżka menu – ciąg nazw katalogów, który prowadzi do artykułu zawierającego przypisane 

wyrażenie, 

 

12.6. Użycie słów kluczowych w systemie 

Stworzoną listę słów kluczowych, użytkownik może wykorzystać i dodawać do niej pozycje, w różnych 

miejscach w systemie: patrz: 

W module Blog, po przypisaniu wartości do wpisu, użytkownik będzie miał możliwość sortowania 

blogów po dodanych tagach. 

W module Treść podczas dodawania artykułu.  

W module Repozytorium plików po przypisaniu wartości do pliku i wykorzystaniu danego pliku w 

artykule, użytkownik będzie miał możliwość przeszukiwania załączników po dodanych tagach. 
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13. Moduł formularze kontaktowe 

Moduł formularze kontaktowe, pozwala użytkownikowi na tworzenie dowolnej liczby formularzy, 

przeznaczonych do umieszczenia w artykule. Za pomocą formularzy kontaktowych wyświetlanych na 

froncie internauta, może wysłać wiadomość na związany z nim adres. 

 

Widoczna w module lista, prezentuje szablony formularzy kontaktowych w układzie: 

 

 

 

Lp. – liczba porządkowa, 

Nazwa – nazwa formularza kontaktowego, 

Email kontaktowy – adres email, na który jest wysyłana wprowadzona w formularzu przez internautę 

treść. 

 

13.1. Dodawanie formularza kontaktowego 

W celu dodania nowego formularza kontaktowego użytkownik powinien skorzystać z przycisku: 

 

 

 

Dodaj - użycie narzędzia spowoduje wyświetlenie okna Dodaj nowy formularz. Użytkownik odnajdzie 

tam, następujące pola: 
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Nazwa – pozwala na wpisanie nazwy formularza, 

Treść zgody – pozwala na wpisanie treści zgody prezentowanej internaucie, jakiej musi udzielić w 

związku z przesyłaniem informacji,  

E-mail kontaktowy – pole umożliwia wpisanie adresu email, na który wysłana będzie wiadomość 

internauty, 

Dodaj pola – pole z listą wyboru typów pól: tekst, obszar tekstowy lub email, 

Nazwa pola – podana wartości, określi wybrane pole (Dodaj pole). Jeśli pole ma ustawiony typ email, 

to wpisywana w nie wartość jest walidowana, 

Dodaj – pozwala na dodanie do listy Pola formularz kontaktowego kolejnej pozycji, w układzie: lp., 

nazwa pola, typ pola, 

Usuń - dostępny, po zaznaczeniu jednej z pozycji w sekcji Pola formularza kontaktowego, pozwala na 

usunięcie pola z formularza. 

 

Dodawanie pól w formularzu należy rozpocząć od wskazania jego rodzaju a następnie podaniu jego 

nazwy (np., gdy chcemy dodać pole imię wskażemy rodzaj Tekst a w Nazwa pola wpiszemy Imię), na 

koniec używamy przycisku Dodaj. Pozycja zostanie dodana na listę Pola formularz kontaktowego. 
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Kolejne pola formularza dodajemy w sposób analogiczny do przedstawionego. Całość działań 

kończymy przyciskiem Zapisz.  

 

 

 

Widok na froncie 
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Stworzony formularz użytkownik może wykorzystać w artykule. 

 

13.2. Edycja formularza kontaktowego 

W celu edycji i zmiany konfiguracji formularza kontaktowego, należy wskazać go na liście a następnie 

użyć przycisku: 

 

 

 

Edytuj – użycie narzędzia powoduje wyświetlenie okna Edytuj formularz kontaktowy.  



Instrukcja administratora systemu BIP 

 „Regionalny System Biuletynów Informacji Publicznej oraz Cyfrowy Urząd” 

Wersja: 1.3 

 Data: 24.05.2013 

 

 Strona 225 z 314  

 

 

13.3. Usuwanie formularza kontaktowego 

W celu usunięcia formularza kontaktowego, należy wskazać pozycję na liście a następnie użyć 

przycisku: 

 

 

 

Usuń – narzędzie usuwa zaznaczony formularz.  

 

Uwaga: nie można usunąć formularza, jeżeli jest on wykorzystany w co najmniej jednym artykule. 
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14. Moduł repozytorium plików 

W systemie został zbudowany menedżer plików, pozwalający na dodawanie dowolnych plików 

i zarządzanie strukturą drzewa katalogów, w których się one znajdują, celem wykorzystania ich przy 

dodawaniu załączników do artykułów. Dodatkowo w module umożliwiono przesyłanie plików 

protokołem sftp (dane są szyfrowane z wykorzystaniem klucza szyfrującego). 

 

 

 

W oknie Katalogi użytkownik z uprawnieniami Administrator główny odnajdzie rozwijane pole z 

wartościami do wyboru:  

 

Uwaga: Administrator podmiotu może zarządzać tylko repozytorium swojego podmiotu. 

 

 

 

 

Globalne – wskazana wartość pozwoli na zarządzanie załącznikami używanymi w Menu globalnym, 

Podmiotowe – wskazana wartość pozwoli na zarządzanie załącznikami używanymi w Menu 

podmiotowym, 

 

Za pomocą kolejnego pola użytkownik może określić czy chce zarządzać strukturą i plikami w 

repozytorium czy plikami zamieszczonymi już w artykułach. 
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14.1. Zarządzanie plikami repozytorium 

W celu zarządzania plikami i drzewem katalogów repozytorium, użytkownik powinien wskazać w polu 

wartość: 

 

 

 

Repozytorium (jest to wartość domyślna) - wybór opcji spowoduje wyświetlenie drzewa katalogów. 

Użytkownik za pomocą dostępnych narzędzi może rozbudować drzewo katalogów w dowolny 

sposób: 
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Dodaj – przycisk umożliwia dodanie katalogu (we wskazanej gałęzi drzewa), powoduje wyświetlenie 

okna Dodaj katalog,  

 

 

 

Edytuj – przycisk aktywny jest po wskazaniu pozycji w drzewie katalogów, umożliwia zmianę nazwy 

katalogu,  

Usuń – przycisk aktywny jest po wskazaniu pozycji w drzewie katalogów, umożliwia usunięcie 

katalogu,  

 

Uwaga: system nie pozwoli usunąć katalogu, jeżeli zamieszczono w nim pliki. 

 

14.1.1. Dodawanie pliku do katalogu 

W celu dodania pliku do katalogu, należy wskazać właściwą pozycję w drzewie katalogów a następnie 

użyć przycisku: 
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Dodaj – użycie narzędzia spowoduje wyświetlenie okna Dodaj plik (użytkownik może wskazać jeden 

ze sposobów dodawania: z dysku lub przez sftp): 

 

 

 

Dodany plik użytkownik odnajdzie na liście plików. 

 

14.1.2. Edycja pliku 

W celu edycji dodanego pliku, należy wskazać pozycję na Liście plików a następnie użyć przycisku: 

 

 

 

Edytuj – użycie narzędzia spowoduje wyświetlenie okna Edytuj plik, gdzie użytkownik odnajdzie 

następujące pola i przyciski: 
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Nazwa – pole informacyjne z oryginalną nazwą pliku, pole nieedytowalne, 

Opis – pole umożliwia zmianę nazwy pliku, wprowadzona wartość będzie wyświetlana na froncie 

aplikacji, jako nazwa załącznika, 

 

Widok na froncie 

 

 

Osoba odpowiedzialna – pole z rozwijaną listą użytkowników do wyboru, imię nazwisko osoby 

można wpisać w pole ręcznie, a następnie zatwierdzić wartość klawiszem klawiatury Enter, podana 

wartość wyświetlana będzie na froncie, jako jedno z pól Metryki załącznika, 

 

Widok na froncie 
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Tagi - pole umożliwia wprowadzenie słów kluczowych dla danego załącznika, (zarządzanie słowami 

kluczowymi patrz Moduł słowa kluczowe), dodane tagi będą wyświetlane na froncie aplikacji pod 

treścią artykułu, na liście załączników.  

 

14.1.3. Usuwanie pliku z katalogu 

W celu usunięcia pliku z Listy plików, należy wskazać właściwą pozycję a następnie użyć przycisku: 

 

 

 

Usuń – przycisk umożliwia usunięcie pliku z katalogu,  
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Uwaga: usuwanie plików działa na podstawie statusów. Elementy ze statusem usunięty będą 

wyświetlane pod przyciskiem Kosz. Usuwanie trwałe pozycji jest możliwe tylko w przypadku, jeśli plik 

nie jest nigdzie wykorzystywany. 

 

 

14.1.4. Pobieranie pliku 

W celu zapisania pliku na dysku komputera, należy wskazać właściwą pozycję na Liście plików a 

następnie użyć przycisku: 

 

 

 

Pobierz – przycisk aktywny jest po wskazaniu pozycji na liście, umożliwia zapisanie pliku na dysku. 

 

 Uwaga: repozytorium plików wykorzystywane jest w systemie przy każdym etapie dodawania 

załączników do treści dostęp umożliwia przycisk Z repozytorium plików.  

 

 

14.2. Zarządzanie plikami dodanymi w artykułach 

W celu zarządzania plikami dodanymi do artykułów użytkownik powinien wskazać w polu wartość: 
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Artykuły - wybór opcji spowoduje wyświetlenie drzewa przedstawiającego strukturę katalogów na 

dysku z plikami dołączonymi bezpośrednio, jako załączniki do artykułów (foldery rozmieszczone są 

według daty dodania), 

 

 

Plikami znajdującymi się w katalogach użytkownik może zarządzać przy użyciu narzędzi: 

 

 

 

Edytuj – patrz Edycja pliku, 

Usuń – patrz Usuwanie pliku z katalogu, 

Pobierz – patrz Pobieranie pliku. 

  



Instrukcja administratora systemu BIP 

 „Regionalny System Biuletynów Informacji Publicznej oraz Cyfrowy Urząd” 

Wersja: 1.3 

 Data: 24.05.2013 

 

 Strona 234 z 314  

 

15. Moduł ankiety  

Moduł Ankiety występuje oddzielnie, dla każdego podmiotu. Pozwala on użytkownikowi na 

tworzenie, przeglądanie i zarządzanie ankietami/quizami/sondami. Zaprojektowane kwestionariusze 

można publikować na froncie, a dostęp do nich będzie miał każdy internauta odwiedzający stronę. 

Narzędzia zawarte w module umożliwiają wprowadzenie wielu pozycji oraz pozwalają na dodanie 

wielu pytań w jednej ankiecie/quizie/sondzie. Wyniki zliczane i prezentowane są w panelu 

administratora oraz na froncie. Publikacja ankiety uzależniona jest od określenia przez użytkownika 

zakresu dat, pomiędzy którymi ma być ona dostępna dla internautów.  

 

Widok modułu ankiety podzielony został na dwie zakładki Zarządzanie ankietami, (w której znajdują 

się sekcje Ankiety oraz Pozycje ankiety), oraz Wypełnione ankiety (w której znajdują się sekcje 

Ankiety oraz zakładki Podsumowanie, Ankiety).  

W zakładce Zarządzanie ankietami widoczna w sekcji Ankiety lista, prezentuje stworzone pozycje w 

układzie: 

 

 

 

Lp. – liczba porządkowa,  

Nazwa – nazwa wprowadzonej ankiety, podana w formularzu Dodawaj nową ankietę, 

Data utworzenia – data i czas utworzenia pozycji,  

Aktywna od – data początkowa publikacji (ankiety dostępne są do wypełnienia tylko przez ustalony 

okres czasu), podana w formularzu Dodaj nową ankietę, 

Aktywna do – data końcowa publikacji (ankiety dostępne są do wypełnienia tylko przez ustalony 

okres czasu), podana w formularzu Dodaj nową ankietę, 

Status – jeden z możliwych statusów: 

 aktywna - ankieta możliwa do wypełnienia przez internautę, 

 nieaktywna - ankieta niemożliwa do wypełnienia przez internautę, 
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Uwaga: na froncie wyświetlane są wszystkie ankiety o statusie aktywne, natomiast pozycje o statusie 

nieaktywne wyświetlane są na froncie z wynikami (pozycja była na statusie aktywna) lub nie są 

wyświetlane gdy data publikacji jeszcze nie nastąpiła (pozycja nie była na statusie aktywna). 

 

15.1. Dodawanie ankiety 

W celu dodania ankiety w sekcji Ankiety, użytkownik powinien skorzystać z przycisku akcji: 

Dodaj – użycie narzędzia powoduje pojawienie się okienka z formularzem Dodaj nową ankietę.  

 

Użytkownik odnajdzie tam, następujące pola i przyciski: 

 

 

 

Nazwa – tytuł ankiety (będzie wyświetlany na froncie), 

Data publikacji – (pole od i do) użytkownik ma możliwość, za pomocą kalendarza wskazania ram 

czasowych publikacji ankiety,  

Wyczyść – narzędzie umożliwia wyczyszczenia wprowadzonych w polu Data publikacji terminów,  

Zapisz – użycie narzędzia powoduje dodanie ankiety,  

Anuluj – użycie narzędzia powoduje zamknięcie okna formularza Dodaj nową ankietę (bez zapisania 

ankiety). 

 

15.1.1. Dodawanie pól w ankiecie 

Do każdej dodanej ankiety użytkownik ma możliwość dołączenia nielimitowanej ilości pól różnego 

typu. Widoczna w sekcji Pozycje ankiety lista, prezentuje stworzone pozycje w układzie: 
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Lp. – liczba porządkowa,  

Tytuł – podana przez użytkownika w formularzu Dodaj nową pozycję ankiety nazwa pola, 

Typ – wybrany przez użytkownika w formularzu Dodaj nową pozycję ankiety wariant pola, 

Wymagane – (Tak/Nie) system wyświetli Tak jeżeli użytkownik w formularzu Dodaj nową pozycję 

ankiety zaznaczy pole Pozycja wymagana. 

 

W sekcji Pozycje ankiety, na górnej belce użytkownik ma do dyspozycji przycisk akcji: 

 

 

 

Dodaj – przycisk umożliwia, po wskazaniu pozycji na liście w sekcji Ankiety, wstawienie 

odpowiednich pól w ankiecie, użycie przycisku powoduje pojawienie się okienka z formularzem 

Dodaj nową pozycję ankiety. Użytkownik odnajdzie tam, następujące pola i przyciski: 
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 Tytuł – w pole użytkownik powinien wprowadzić nazwę dla danego pola,  

 Typ – z rozwianej listy użytkownik musi wybrać jeden z rodzajów pola (typy pól omówione 

zostały poniżej), 

 Pozycja na liście – z rozwijanej listy użytkownik ma możliwość wskazania numeru, pod jakim 

pojawi się dane pole w ankiecie,  

 Pozycja wymagana – zaznaczenie pozycji spowoduje, że system będzie wymuszał na 

użytkowniku wypełnienie pola, 

 Zapisz - użycie przycisku powoduje dodanie pola na listę Pozycje ankiet, oraz zamknięcie 

okna Dodaj nową pozycję ankiety, 

 Anuluj – użycie narzędzia powoduje zamknięcie okna formularza Dodaj nową pozycję 

ankiety i nie zapisanie wprowadzonych danych, 

 

 

 

Edytuj – przycisk aktywny jest po wskazaniu pozycji na liście Pozycje ankiety, użycie powoduje 

pojawienie się okna Edytuj pozycję ankiety, gdzie użytkownik ma możliwość zmiany danych 

dotyczących pola, 

 

 

 

Usuń – przycisk aktywny jest po wskazaniu pozycji na liście Pozycje ankiety, użycie powoduje trwałe 

usunięcie pozycji z listy, 
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Podgląd – przycisk aktywny jest po wskazaniu pozycji na liście Pozycje ankiety, użycie powoduje 

pojawienie się okna Podgląd pozycji ankiety, z wizualizacją sposobu wyświetlania wskazanego pola, 

 

 

 

Zdefiniowane typy pól do wyboru: 

 Otwarte – osoba wypełniająca ankietę, będzie miała możliwość wprowadzenia odpowiedzi w 

formie tekstu, 

 

 

 Data – osoba wypełniająca ankietę będzie mogła w odpowiedzi wskazać datę z kalendarza, 
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 Liczba - osoba wypełniająca ankietę będzie musiała w odpowiedzi wskazać liczbę, 

 

 

 

 Lista jednokrotnego wyboru – osoba wypełniająca ankietę będzie musiała w odpowiedzi 

wskazać jedną z możliwości, 

 

 

 Lista jednokrotnego wyboru, otwarta – osoba wypełniająca ankietę podczas udzielania 

odpowiedzi, będzie miała możliwość zaznaczenia opcji "inny" i podania własnej odpowiedzi, 
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 Lista jednokrotnego wyboru z komentarzami - osoba wypełniająca ankietę po wybraniu 

jednej z odpowiedzi będzie mogła dopisać do niej swój komentarz, 

 

 

 

 Lista wielokrotnego wyboru - osoba wypełniająca ankietę podczas udzielania odpowiedzi 

będzie mogła wskazać kilka pozycji, 
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 Lista wielokrotnego wyboru, otwarta - osoba wypełniająca ankietę podczas udzielania 

odpowiedzi będzie mogła wybrać wiele pozycji, a w przypadku wyboru opcji "inne" będzie 

miała możliwość podania własnej odpowiedzi, 

 

 

 

 Lista wielokrotnego wyboru z komentarzami - osoba wypełniająca ankietę podczas 

udzielania odpowiedzi będzie miała możliwość wyboru wielu pozycji i skomentowania każdej 

z osobna,  
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 Ranking – osoba wypełniająca ankietę poproszona zostanie o uszeregowanie odpowiedzi 

według stopnia ważności, 

 

 

 Pytanie macierzowe – osobie wypełniającej ankietę odpowiedzi zostaną wyświetlone w 

określonej liczbie kolumn, w których będzie mogła wskazać dowolną gamę pozycji (w sekcji 

Lista zdefiniowanych nagłówków w polu macierzowym umieszczamy nazwę kolumny za 

pomocą przycisku Dodaj, a w sekcji Lista zdefiniowanych odpowiedzi możliwe odpowiedzi). 

 

 

 

 

Uwaga: możliwe odpowiedzi do każdego pytania należy zdefiniować w oknie Dodaj nową pozycje 

ankiety, po wyborze Typu pola, w sekcji Lista zdefiniowanych odpowiedzi za pomocą przycisku Dodaj 

(każdą wprowadzoną odpowiedź użytkownik może Edytować lub Usunąć). 
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15.1.2. Budowanie ankiety 

Po dodaniu pozycji na liście Ankiet, należy wskazać właściwą ankietę (przez kliknięcie na pozycję) i 

przejść do sekcji Pozycje ankiet. 

 

 

 

W sekcji Pozycje ankiet, należy użyć przycisku Dodaj. W wyświetlonej formatce w pole Tytuł, należy 

wpisać treść pytania/zadania tworzonej ankiety a w polu Typ wskazać rodzaj pola odpowiedzi (opis 

dostępnych wariantów pól znajduje się powyżej). Dla pytań o Typie: lista jedno/wielokrotnego 

wyboru (otwarta, z komentarzami), ranking, pytanie macierzowe zostanie wyświetlona dodatkowa 

sekcja Odpowiedzi, w której należy zdefiniować listę możliwych wskazań dla osób wypełniających 

ankietę. Każdą odpowiedź należy dopisać osobno używając przycisku Dodaj. 
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W przypadku, gdy pytanie w ankiecie ma być obowiązkowe, należy dodatkowo zaznaczyć pole 

Pozycja wymagana. 

 

 

 

Po zapisaniu pytania można przejść do definiowania następnego, w sposób analogiczny do 

przedstawionego powyżej. 

Każdym stworzonym pytaniem w ankiecie użytkownik może dowolnie zarządzać (wskazując je na 

liście) używając dostępnych narzędzi: Edytuj, Usuń, Podgląd. 

 

 

 

 

15.2. Edycja ankiety 

W celu edycji ankiety w sekcji Ankiety, użytkownik powinien skorzystać z przycisku akcji: 

Edytuj – przycisk aktywny jest po wskazaniu pozycji na liście ankiet, użycie powoduje pojawienie się 

okna Edytuj ankietę, gdzie użytkownik ma możliwość zmiany nazwy i daty publikacji ankiety, 
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15.3. Usuwanie ankiety 

W celu usunięcie ankiety w sekcji Ankiety, użytkownik powinien skorzystać z przycisku akcji: 

Usuń – przycisk aktywny jest po wskazaniu pozycji na liście ankiet, użycie powoduje trwałe usunięcie 

pozycji z listy. 

 

 

 

15.4. Wyświetlanie wyników liczbowych z wszystkich wypełnionych ankiet 

W celu wyświetlenie wyników liczbowych wszystkich wypełnionych ankiet należy w zakładce Ankiety 

 Wypełnione ankiety, wskazać właściwą ankietę. W zakładce Podsumowanie, zaprezentowane 

zostaną wykresy graficzne obrazujące popularność zdefiniowanych pól wyboru. 

w kontekście wskazanej ankiety.  
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15.5. Wyświetlanie poszczególnych ankiet wypełnionych przez internautów 

W celu wyświetlenie poszczególnych ankiet wypełnionych przez internautów należy przejść do 

zakładki Wypełnione ankiety a następnie Ankiety. Komentarze oraz pola tekstowe widoczne są w 

podglądzie każdej ankiety.  

 

 

 

Widoczna w zakładce lista prezentuje pozycje w układzie: 

Lp. – liczba porządkowa, 

IP wypełniającego – adres IP osoby wypełniającej ankietę,  

Data utworzenia – data i czas wypełnienia ankiety. 

 

Z listy osób, które wypełniły ankietę, należy wskazać jedną z pozycji i użyć przycisku Podgląd. 
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Na froncie lista ankiet znajduje się pod linkiem Ankiety. 
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16. Moduł FAQ 

FAQ to zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi na nie, mające na celu udzielenie użytkownikom 

portalu internetowego pomocy, bez konieczności angażowania do tego jakichkolwiek osób.  

Na stronie portalu udostępniony został formularz (zabezpieczony reCAPTCHA) pozwalający 

internautom na skierowanie zapytania do administratora podmiotu. FAQ na portalu stanowi 

oddzielną stronę z listą najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami. Link FAQ można 

dowolnie osadzać na każdej stronie z treścią (patrz Zakładka nagłówek i treść wstaw link do zasobu). 
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Moduł zawiera narzędzia pozwalające na tworzenie zestawów pytań i odpowiedzi prezentowanych 

internautom, na stronie. Moduł składa się z dwóch zakładek Zarządzanie FAQ oraz Pytania 

internautów. W pierwszej z wymienionych użytkownik ma możliwość dodania zestawu pytań i 

odpowiedzi. Zawartość tabeli w zakładce obejmuje listę zestawów i prezentowana jest w układzie 

kolumn:  

 

 

 

Lp. – liczba porządkowa, 

Nazwa –tytuł zestawu, podany przez użytkownika w formularzu Dodaj zestaw, 

Datę utworzenia – data i czas utworzenia zestawu, 

Status – status zestawu (możliwe są dwie opcje Opublikowany lub Nieopublikowany), 
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Autor – informacje dotyczące autora zestawu. 

16.1. Dodawanie zestawu 

W zakładce, w sekcji pierwszej na górnej belce, użytkownik odnajdzie następujące przyciski akcji: 

 

 

Dodaj – przycisk pozwala na dodanie nowego zestawu pytań. Nowo dodany zestaw otrzymuje status 

Nieopublikowany. Kliknięcie na funkcję powoduje wyświetlenie okienka Dodaj zestaw. Użytkownik 

odnajdzie, tam następujące pola: 

 

 

 

Nazwa – w pole użytkownik powinien wprowadzić nazwę zestawu, 

Opis – w pole użytkownik może wprowadzić dodatkowy opis zestawu. 

16.1.1. Dodawanie pytań i odpowiedzi do zestawu FAQ 

W zakładce Zarządzanie FAQ narzędzia, w sekcji Pytania i odpowiedzi, umożliwiają użytkownikowi 

dodawanie pytań i odpowiedzi do wskazanego zestawu:  
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Dodaj – narzędzie pozwala na dodanie nowego pytania i podanie odpowiedzi na nie. Nowo dodany 

wpis otrzymuje status Nieopublikowany. Kliknięcie na funkcję powoduje wyświetlenie okienka Dodaj 

pytanie i odpowiedź Użytkownik odnajdzie, tam następujące pola i przyciski: 
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 Pytanie – pole pozwala na wprowadzenie treści pytania,  

 Odpowiedź – pole pozwala na wprowadzenie treści odpowiedzi,  

 Zapisz – użycie funkcji powoduje zamknięcie okna i zapisanie zestawu na liście, 

 Anuluj – użycie funkcji powoduje zamknięcie okna, 

 

 

 

Edytuj – przycisk aktywny jest po wskazaniu pozycji na liście Pytania i odpowiedzi, użycie powoduje 

pojawienie się okna Edytuj pytanie i odpowiedź, w którym użytkownik ma możliwość zmiany 

wprowadzonych wcześniej danych, 

Usuń – przycisk aktywny jest po wskazaniu pozycji na liście, użycie powoduje trwałe usunięcie pozycji 

z listy, 

Publikuj – przycisk aktywny jest po wskazaniu pozycji na liście, narzędzie umożliwia zmianę statusu 

wskazanej pozycji na Opublikowany. 

 

 

Uwaga: nie można publikować pytania, które nie posiada odpowiedzi. 

 

 

Zawartość tabeli w sekcji obejmuje listę i prezentowana jest w układzie kolumn: 
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Lp. – liczba porządkowa, 

Pytanie – treść pytania, podana przez użytkownika w formularzu Dodaj pytanie i odpowiedź, 

Datę utworzenia – data i czas utworzenia wpisu, 

Status –jeden z możliwych statusów: Opublikowany, Nieopublikowany, 

Autor – informacje dotyczące autora pytania,  

 

16.2. Edycja nazwy i opisu zestawu  

W celu zmiany nazwy i opisu zestawu, należy wskazać właściwą pozycje na liście a następnie użyć 

przycisku: 

 

 

 

Edytuj – przycisk aktywny jest po wskazaniu pozycji na liście zestawów, użycie powoduje pojawienie 

się okna Edytuj zestaw, w którym użytkownik ma możliwość zmiany wprowadzonych wcześniej 

danych. 

 

16.3. Usuwanie zestawu 

W celu usunięcia zestawu, należy wskazać właściwą pozycje na liście , a następnie użyć przycisku: 
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Usuń – przycisk aktywny jest po wskazaniu pozycji na liście zestawów, użycie powoduje trwałe 

usunięcie pozycji z listy. 

16.4. Publikowanie zestawów 

W celu publikacji zestawu, należy wskazać właściwą pozycje na liście a następnie użyć przycisku: 

Publikuj – przycisk aktywny jest po wskazaniu pozycji na liście zestawów o statusie 

Nieopublikowany, narzędzie umożliwia zmianę statusu wskazanego zestawu na Opublikowany.  

 

 

 

16.5. Pytana internautów 

W module znajduje się również zakładka Pytania internautów, która pozwala na przeglądanie pytań 

dodanych przez internautów (na Froncie), udzielanie na nie odpowiedzi, oraz kierowanie ich do 

odpowiedniego zestawu. Zawartość tabeli w zakładce obejmuje listę i prezentowana jest w układzie 

kolumn: 

Lp. – liczba porządkowa, 

Pytanie – treść pytania, dodanego przez internautę,  

Data zapytania – data i czas utworzenia wpisu, 

Autor – informacje dotyczące autora pytania (pole Przedstaw się na formularzu na froncie), 
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Użytkownik, który chce zarządzać pytaniami internautów powinien udzielić na nie odpowiedź a 

następnie wybrać zestaw, w którym ma się ono pojawić. 

 

 

 

Odpowiedź - przycisk pozwala na dodanie odpowiedzi na pytanie. Nowo dodany zestaw otrzymuje 

status Nieopublikowany (przycisk Zapisz) lub opublikowany (przycisk Zapisz i publikuj), w zależności 

od użytego przycisku zapisywania, 

Pytanie – treść pytania internauty, 

Odpowiedź – treść odpowiedzi wprowadzonej przez użytkownika, 

Umieść w – pole z rozwijaną listą opublikowanych zestawów FAQ, do którego trafia pytanie 

internauty, oraz odpowiedź administratora, 
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17. Moduł blog 

Prowadzenie dziennika sieciowego w systemie, ułatwia prowadzenie notatek i wpisów, do których 

łatwy dostęp mogą mieć pozostali użytkownicy panelu administratora. Czytelnicy mają możliwość 

komentowania bloga innego użytkownika, oraz prowadzenia swoich odrębnych uporządkowanych 

chronologicznie wpisów. Moduł i wszystkie wpisy dodane przez użytkowników dostępne są tylko dla 

osób zalogowanych na Backoffice. 

 

Lista wpisów w module Blog jest uporządkowana w dwóch zakładkach Wszystkie i Mój blog. 

 

 

 

17.1. Zakładka Mój blog 

Zakładka Mój blog przedstawia listę Moje wpisy, czyli rejestr pozycji dodanych przez użytkownika, 

ułożonych w kolejności chronologicznej (od najnowszego). Po kliknięciu w nazwę pozycji, po prawej 

stronie zostanie wyświetlona treść wpisu, a w panelu poniżej lista komentarzy (również tych 

dodanych przez innych użytkowników). 

 

17.1.1. Dodawanie wpisu 

Na górnej belce użytkownik ma do dyspozycji następujący przycisk akcji: 
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Dodaj wpis – narzędzie umożliwia użytkownikowi dodanie nowej pozycji, użycie powoduje 

pojawienie się okna Dodaj wpis, gdzie znajdują się następujące pola i przyciski: 

 

 

 

Tytuł – pole, w którym należy wprowadzić nazwę tworzonego wpisu, 

Treść – pole z edytorem teksu umożliwia wprowadzenie treści oraz jej formatowanie, 

Tagi – pole z rozwijaną listą słów kluczowych (patrz Moduł słowa kluczowe) po przypisanych do wpisu 

tagach, użytkownik będzie mógł segregować listę wpisów. 

 

17.1.2. Edycja wpisu 

Na górnej belce użytkownik ma do dyspozycji następujący przycisk akcji: 
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Edytuj wpis – przycisk aktywny jest po wskazaniu pozycji na liście Moje wpisy, użycie powoduje 

wyświetlenie okna Edytuj wpis, gdzie użytkownik ma możliwość wprowadzenia zmian w treści 

dodanego wcześniej wpisu. 

 

17.1.3. Dodawanie komentarzy do wpisów 

Na górnej belce użytkownik ma do dyspozycji następujący przycisk akcji: 

 

 

 

Dodaj komentarz – przycisk aktywny jest po wskazaniu pozycji na liście Moje wpisy, użycie powoduje 

wyświetlenie okna Dodaj komentarz, gdzie użytkownik odnajdzie następujące pola i przyciski: 

 

 

 

Tytuł – pole umożliwia wprowadzenie nazwy dodawanego komentarza,  

Treść – pole umożliwia wprowadzenie treści dodawanego komentarza,  

Publikuj – zaznaczenie pola oznacza, że dodawany komentarz otrzyma status Opublikowany i 

widoczny będzie dla innych użytkowników modułu Blog (niezaznaczone pole spowoduje dodanie 

komentarza o statusie Nowy), 
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17.1.4. Edycja komentarza 

W celu edycji komentarza należy skorzystać z przycisku: 

Edytuj komentarz - przycisk aktywny jest po wskazaniu pozycji na liście Komentarzy, użycie 

powoduje wyświetlenie okna Edytuj komentarz, gdzie użytkownik ma możliwość wprowadzenia 

zmian treści w komentarzu (każdego – w tym także komentarza wprowadzonego przez innych 

użytkowników), 

 

 

 

17.1.5. Publikowanie komentarzy 

W celu edycji komentarza należy skorzystać z przycisku: 

 

 

Publikuj komentarz – przycisk aktywny jest dla komentarzy o statusie Nowy, użycie powoduje 

zmianę statusu na Opublikowany i prezentację komentarza innym użytkownikom modułu Blog,  
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17.2. Dodawanie wpisów na blogu i dopisywanie komentarzy 

W zakładce Mój blog, należy użyć przycisku Dodaj wpis, uzupełnić wyświetlone pola i kliknąć Zapisz. 

Pozycja zostanie dodana na listę Moje wpisy. 

Do swojego wpisu, użytkownik może dodawać komentarze. Klikając na pozycję na liście Moje wpisy, 

należy użyć przycisku Dodaj komentarz, a następnie uzupełnić i zapisać wyświetlony formularz. 

Komentarz zostanie wyświetlony pod treścią wpisu. 

Użytkownik, który chce edytować dodany komentarz swój lub innych użytkowników, powinien 

wskazać pozycję na liście Moje wpisy. Następnie z listy komentarzy dostępnych pod wpisem wskazać 

jeden i kolejno użyć przycisku Edytuj komentarz. 

 

 

 

17.3. Komentowanie wpisów innych użytkowników 

Po przejściu do zakładki Wszystkie, w sekcji Blogi należy wybrać jeden z wpisów (poszukiwanie 

właściwego ułatwić może wykorzystanie pola Sortowanie), a następnie użyć przycisku  

Dodaj komentarz. Zapisana pozycja pojawi się pod treścią wpisu na liście Komentarze do wpisu. 
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17.4. Zakładka Wszystkie 

Zakładka Wszystkie, została podzielona na dwie sekcje Ulubione oraz Blogi. Po wskazaniu wpisu w 

sekcji Blogi lub Ulubione, jego treść prezentowana jest w oknie obok. Dla obu sekcji, podczas 

przeglądania wpisu aktywny jest przycisk: 

Dodaj komentarz – użycie narzędzia powoduje wyświetlenie okna Dodaj komentarz, uzupełnienie 

pól, pozwala na dodanie komentarza, do przeglądanego wpisu.  
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W sekcji Ulubione elementy zorganizowane zostały w postaci drzewa, gdzie korzeniem głównym jest 

lista prowadzących blog oznaczonych, jako ulubione danego użytkownika (patrz Moduły  Blog  

Wszystkie  Blogi  Dodaj do ulubionych). Po rozwinięciu drzewa (symbol +/-) pokazywane są 

wpisy w danym blogu. Po kliknięciu na wpis wyświetlane są komentarze dodane do wskazanego w 

kolejności chronologicznej (od najmłodszych). 

 

W sekcji Blogi elementy zorganizowane zostały w postaci drzewa, gdzie korzeniem głównym jest lista 

użytkowników prowadzących blog. Po rozwinięciu drzewa (symbol +/-) pokazywane są wpisy w 

danym blogu. Po kliknięciu na wpis wyświetlane są komentarze dodane do wskazanego w kolejności 

chronologicznej (od najmłodszych). W sekcji Blogi użytkownik ma dodatkowo do dyspozycji 

narzędzia: 

Sortowanie – pole z rozwijaną listą wartości, po których można posortować wpisy w drzewie: 

 

 

 

 Autorzy – wybranie opcji spowoduje wyświetlenie listy blogów pozostałych użytkowników,  
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 Popularność – wybranie opcji spowoduje wyświetlenie listy wszystkich wpisów pozostałych 

użytkowników (tytuł wpisu oraz nazwę autora w nawiasie), według popularności 

wyświetlania (licznika odwiedzin),  

 Słowa kluczowe – wybranie opcji spowoduje wyświetlenie listy wszystkich słów kluczowych, 

które zostały przypisane do konkretnych blogów,  

Dodaj do ulubionych – narzędzie aktywne jest po wskazaniu pozycji na liście Blogi i kliknięciu na nią 

prawym przyciskiem myszy, umożliwia użytkownikowi dodanie wskazanego blogu do sekcji Ulubione. 
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18. Moduł forum dyskusyjne 

Moduł forum dyskusyjne w panelu administratora zawiera narzędzia pozwalające na zarządzanie 

działami, tematami i postami, w celu wymiany informacji i poglądów między administratorami 

portalu. Lista forów dyskusyjnych prezentowana jest w układzie kolumn: 

 

 

 

Symbol plusa/minusa – umożliwia rozwijanie/zwijanie pozycji i wyświetlenie pełnej informacji tj.: 

tytułu oraz opisu forum, 

Forum – tytuł forum, 

Tematy - liczba tematów, 

Posty - liczba postów, 

Data stworzenia – data i czas utworzenia forum, 

Autor - informacje o autorze forum. 

 

18.1. Dodawanie nowego forum 

W górnym panelu modułu, dostępny jest następujący przycisk akcji: 
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Dodaj - pozwala na dodanie nowego forum. W wyświetlonym oknie, należy wprowadzić Tytuł oraz 

Opis, 

 

 

 

 

Poprzez kliknięcie pozycji na liście użytkownik, w sekcji obok może przejrzeć zawartość konkretnego 

forum. Zawartość okna forum, podzielona została na dwie sekcje, gdzie w górnej wyświetlana jest 

lista tematów wybranego forum. Układ tabeli, w tej sekcji, obejmuje: 

 

 

 

Symbol plusa/minusa – umożliwia rozwijanie/zwijanie pozycji i wyświetlenie pełnej informacji tj.: 

tytułu oraz opisu wątku, 

Tematy - tytuł wątku, 

Odpowiedzi - liczba odpowiedzi, 

Data utworzenia – data i czas utworzenia tematu, 

Autor - informacje o autorze tematu. 

 

18.1.1. Zarządzanie tematami na forum 

W sekcji górnej, na górnej belce dostępne są następujące przyciski akcji: 

Dodaj – pozwala na dodanie nowego tematu w danym forum, 
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Edytuj – przycisk aktywny jest po wskazaniu pozycji na liście, pozwala na edytowanie zaznaczonego 

tematu, 

Usuń – przycisk aktywny jest po wskazaniu pozycji na liście, pozwala na usunięcie zaznaczonego 

tematu. 

18.1.2. Zarządzanie postami  

Sekcja dolna, uaktywnia się po wybraniu konkretnego tematu w sekcji górnej i umożliwia przejście do 

zawartości wskazanego tematu. Zawartość tabeli obejmuje listę postów wybranego tematu: 

 

 

 

Symbol plusa/minusa- umożliwia rozwijanie/zwijanie pozycji i wyświetlenie pełnej informacji tj.: 

pełna treść odpowiedzi, 

Odpowiedź – tytuł tematu, w którym uzyskano odpowiedź, oraz fragment odpowiedzi, 

Autor – informacje o autorze odpowiedzi, oraz datę i czas stworzenia odpowiedzi. 

 

W sekcji dolnej na górnej belce dostępne są następujące przyciski akcji: 

Dodaj – pozwala na dodanie nowego posta, powoduje wyświetlenie okna, w którym użytkownik musi 

podać Tytuł (zawiera domyślnie przedrostek RE:, po którym następuje temat postu, do którego 

tworzona jest odpowiedź), oraz Opis (treść odpowiedzi). 
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18.2. Edycja nazwy forum 

W celu zmiany nazwy forum użytkownik powinien skorzystać z przycisku: 

 

 

Edytuj – przycisk aktywny jest po wskazaniu pozycji na liście, pozwala na edytowanie zaznaczonego 

forum, zmianę nazwy i opisu. 

 

18.3. Usuwanie forum 

W celu zmiany usunięcia forum użytkownik powinien skorzystać z przycisku: 

 

 

 

Usuń – przycisk aktywny jest po wskazaniu pozycji na liście, usuwa zaznaczone forum. 
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19. Moduł wiadomości wewnętrzne 

Moduł Wiadomości wewnętrzne udostępnia, użytkownikom panelu administracyjnego, możliwość 

komunikacji poprzez wiadomości wysyłane z poziomu systemu.  

 

19.1. Opis szczegółowy modułu 

Lista w module wiadomości wewnętrzne prezentowana jest w układzie kolumn: 

 

 

 

Lp. – liczba porządkowa,  

Temat – temat wiadomości, 

Wysłane/Odebrane– data wysłania/odebrania wiadomości, 

Priorytet  – priorytet wiadomości w postaci słownej, nadawany przez nadawcę wiadomości, 

dostępne wartości: Niski, Normalny, Wysoki. 

Rozmiar – wielkość wiadomości. 

 

W widoku głównym modułu, użytkownik ma do wyboru dwie zakładki: 

Odebrane, która zawiera listę odebranych wiadomości oraz Wysłane, która zawiera listę wiadomości 

wysłanych przez użytkownika. 

 

W zakładce Wysłane na górnej belce, użytkownik ma do dyspozycji przyciski akcji: 

Dodaj – kliknięcie przycisku powoduje wyświetlenie okienka Utwórz wiadomość, które umożliwia 

dodawanie wiadomości. Użytkownik odnajdzie tam następujące pola: 
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 Do – edytowalne pole, zawiera listę użytkowników i/lub grup adresatów wiadomości 

wewnętrznej, 

 Wybierz adresatów – przycisk akcji, kliknięcie powoduje otwarcie okna Wybierz adresatów z 

listy, 

Okno Wybierz adresatów z listy podzielone zostało na trzy elementy: 

 

 

 

1) Podmioty – lista użytkowników podmiotu, do którego należy wysyłający wiadomość. 

Użytkownik może wybrać osoby z listy poprzez zahaczenie/odhaczenie pola check-box, lub 

dodać wszystkich przez poprzez zahaczenie/odhaczenie pola Dodaj wszystkich, 

2) Użytkownicy – lista użytkowników. Użytkownik może wybrać osoby z listy poprzez 

zahaczenie/odhaczenie pola check-box, lub dodać wszystkich przez poprzez 

zahaczenie/odhaczenie pola Dodaj wszystkich, 

3) Grupy – lista ról w systemie. Użytkownik może wybrać osoby z listy poprzez 

zahaczenie/odhaczenie pola check-box, lub dodać wszystkich przez poprzez 

zahaczenie/odhaczenie pola Dodaj wszystkich, 

W omawianym oknie, użytkownik odnajdzie przycisk Wybierz , którego kliknięcie spowoduje 

zamknięcie okienka, oraz wstawienie zaznaczonych adresatów, w polu Do. Jeżeli zaznaczono grupę, 

to wstawiona zostanie nazwa grupy, a nie lista użytkowników przypisanych do grupy. 
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 Temat – pole umożliwia użytkownikowi wpisanie tematu wiadomości, 

 Priorytet – rozwijana lista, gdzie użytkownik ma do wyboru wartości: Niski, Normalny, 

Wysoki.  

 Treść –pole umożliwia wpisanie treści wiadomości.  

Wprowadzanie wiadomości użytkownik powinien zakończyć przyciskiem Wyślij. 

Usuń – przycisk aktywny jest po wskazaniu pozycji na liście Wysłane, umożliwia usunięcie 

wiadomości, kliknięcie powoduje wyświetlenie okienka z pytaniem Czy skasować wybrany element? 

oraz przyciskami Tak/ Nie. 

 

 

 

W zakładce Odebrane, znajduje się lista wiadomości wewnętrznych sortowanych po dacie odebrania. 

Dwukrotne kliknięcie na pozycję z listy, otwiera okienko podglądu wiadomości. 

 

 

 

Na górnej belce, użytkownik ma do dyspozycji przyciski akcji: 

Odpowiedz – przycisk aktywny jest po wskazaniu pozycji na liście Odebranych, kliknięcie powoduje 

wyświetlenie okienka Odpowiedź na wiadomość (uzupełnienie pola analogicznie do wysyłania 

wiadomości). 
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Usuń – przycisk aktywny jest po wskazaniu pozycji na liście Odebrane, umożliwia usunięcie 

wiadomości, kliknięcie powoduje wyświetlenie okna z pytaniem Czy skasować wybraną wiadomość 

oraz przyciskami Tak/Nie. 

 

 

 

 

  



Instrukcja administratora systemu BIP 

 „Regionalny System Biuletynów Informacji Publicznej oraz Cyfrowy Urząd” 

Wersja: 1.3 

 Data: 24.05.2013 

 

 Strona 273 z 314  

 

20. Moduł wersje językowe 

Moduł Wersje językowe zawiera narzędzia pozwalające na tworzenie i zarządzanie wersjami 

językowymi portalu. Zawartość wyświetlanej tabeli obejmuje listę wersji językowych w układzie 

kolumn: 

 

 

 

Lp. – liczba porządkowa,  

Nazwa języka – nazwa, 

Flaga – wskazana flaga dla wprowadzonego języka, 

Status – obecny status pozycji: aktywny, nieaktywny, 

Data stworzenia – data i czas utworzenia, 

Wprowadził – dane osoby wprowadzającej, 

Na froncie aplikacji dostępne wersje językowe będą wyświetlane w postaci flagi. 

 

 

20.1. Dodawanie nowej wersji językowej 

W górnym panelu dostępne są następujące przyciski akcji: 
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Dodaj - pozwala na dodanie nowego języka, powoduje wyświetlenie okna, gdzie użytkownik 

odnajdzie następujące pola: 

 

 

 

Nazwa języka – nazwa języka, 

Skrót języka – kod języka, 

Kraj – wskazanie z dysku ikonki graficznej reprezentującej język. 

 

20.2. Edycja wersji językowej 

W celu dodania tłumaczeń do wersji językowej należy wskazać pozycję na liście a nastpenie 

skorzystać z przycisku: 

 

 

 

Edytuj – przycisk pozwala na edycję opisów przycisków dla wybranego języka, powoduje 

wyświetlenie okna Edytuj język, gdzie użytkownik odnajdzie następujące pola: 
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Lp. – liczba porządkowa pozycji, 

Tekst – kolumna zawierająca wszystkie stałe elementy tekstowe strony, 

Tłumaczenie – kolumna, w której dla każdej pozycji tekstu jest możliwe wprowadzenia tłumaczenia w 

wybranym języku, aby dodać tłumaczenie należy kliknąć na pozycję w omawianej kolumnie i w polu 

edycji wpisać właściwą teść. 

 

20.3. Usuwanie wersji językowej  

W celu usunięcia wersji językowej, należy wskazać pozycję na liście a następnie skorzystać z 

przycisku: 
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Usuń – przycisk usuwa zaznaczoną pozycję. 

 

20.4. Aktywacja oraz dezaktywacja wersji językowej 

W celu aktywacji/dezaktywacji wersji językowej, należy wskazać pozycję na liście a następnie 

skorzystać z przycisku: 

 

 

Aktywuj/Dezaktywuj – przycisk aktywny jest po wskazaniu pozycji nieaktywnej/aktywnej, użycie 

powoduje zmianę statusu pozycji. 
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21. Moduł czat 

Czat umożliwia prowadzenie rozmów, oraz komunikacji wielu osób. Interesant odwiedzający stronę 

portalu, ma możliwość wyboru tematu, w którym chciałby zabrać głos. Listę kanałów tworzy 

administrator podmiotu w module Czat. Moderator odnajdzie tam również narzędzia, które 

pozwalają na zarządzanie oraz prowadzenie rozmów między innymi poprzez udzielanie odpowiedzi 

na pytania internautów.  

 

 

 

Lista tematów prezentowana w module zawarta jest w układzie kolumn: 

 

 

 

Nazwa - nazwa kanału, 

Utworzono – czas i data utworzenia kanału, 

Zakończono – czas i data zamknięcia kanału, 

Uczestników - liczba uczestników połączonych do rozmowy, 

Status – Aktywny, Nieaktywny, Zakończony, 

Utworzył - login użytkownika, który utworzył kanał. 
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21.1. Dodawanie nowego czatu 

W module, na górnej belce użytkownik odnajdzie następujące przyciski funkcyjne: 

 

 

 

Dodaj – użycie narzędzia powoduje pojawienie się okienka z formularzem Dodaj czat. Użytkownik 

odnajdzie tam, następujące pola i przyciski: 

 

 

 

Nazwa – temat zakładanego kanału,  

Opis – charakterystyka zakładanego kanału,  

 

21.2. Edycja nazwy i opisu czata 

W celu zmiany nazwy lub opisu czata, należy wskazać właściwą pozycję na liście a następnie użyć 

przycisku: 
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Edytuj – przycisk aktywny jest po wskazaniu pozycji na liście czatów, użycie powoduje pojawienie się 

okna Edytuj czat, gdzie użytkownik ma możliwość zmiany nazwy i opisu. 

 

21.3. Usuwanie czata 

W celu usunięcia czata, należy wskazać właściwą pozycję na liście a następnie użyć przycisku: 

 

 

 

Usuń – przycisk aktywny jest po wskazaniu pozycji na liście czatów, użycie powoduje trwałe usunięcie 

kanału.  

 

Uwaga: można usunąć czat o statusie Nieaktywny i Zakończony. 

 

 

21.4. Rozpoczynanie czata 

W celu rozpoczęcia czata, należy wskazać właściwą pozycję na liście a następnie użyć przycisku: 
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Rozpocznij – przycisk aktywny jest po wskazaniu pozycji o statusie Nieaktywny, rozpoczyna czat i 

zmienia status na Aktywny (wyświetlany na froncie). 

 

21.5. Prowadzenie czata 

W celu rozpoczęcia czata, należy wskazać właściwą pozycję na liście a następnie użyć przycisku: 

Prowadź – przycisk aktywny jest po wskazaniu pozycji o statusie Aktywny, powoduje pojawienie się 

okna Rozmowa, które umożliwia prowadzenie rozmowy. W oknie prowadzonej rozmowy znajduje się 

lista pytań od internautów z podziałem na zakładki: 

Rozmowa – użytkownik odnajdzie na liście wszystkie komunikaty wysłane przez internautów z 

portalu, kliknięcie na pytanie, (do którego nie zamieszczono jeszcze odpowiedzi) uruchamia 

dodatkową sekcję Odpowiedź, gdzie należy wprowadzić odpowiedź a następnie użyć przycisku 

Odpowiedź,  

 

Uwaga: przycisk Odpowiedź upublicznia odpowiedź wraz z pytaniem. 
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Z odpowiedzią – użytkownik odnajdzie na liście wszystkie komunikaty wysłane przez internautów, do 

których dołączono odpowiedź,  

Bez odpowiedzi – użytkownik odnajdzie na liście wszystkie komunikaty wysłane przez internautów, 

do których nie dołączono odpowiedzi,  

Usunięte – użytkownik odnajdzie na liście wszystkie pytania usunięte przez moderatora. 

Usuń – przycisk usuwa wybrane pytanie, 
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Zakończ – przycisk aktywny jest po wskazaniu pozycji o statusie Aktywny, kończy rozmowę, zamyka 

kanał czatu dla internautów. 
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22. Moduł statystyki 

Moduł statystyki zawiera narzędzia umożliwiające analizę liczby odwiedzin na stronie. Statystyki 

Google, widoczne w module prowadzone są globalnie dla aplikacji i wynikają z sumy liczby odwiedzin 

wszystkich artykułów portalu (konfiguracja konta Google Analytics patrz Statystyki). Dodatkowo na 

froncie prezentowany jest licznik odwiedzin, dla każdej strony podmiotowej BIP, każdego artykułu.  

 

Widok na froncie 

 

 

W module na podstawie statystyk użytkownik ma możliwość generowania raportów dotyczących 

wykorzystania systemu przez użytkowników. 

 

Moduł podzielony został na trzy sekcje. W sekcji Statystyki, na górnej belce użytkownik odnajdzie 

następujące narzędzie: 

Pobierz statystyki – użycie przycisku powoduje pojawienie się okna Pobierz plik, w którym można 

zaznaczyć wariant dostępnych statystyk. Dla wskazanych pozycji użytkownik ma możliwość 

wygenerowania pliku PDF lub CSV, 
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W sekcji Najczęściej odwiedzane artykuły system pokazuje liczbę odwiedzin, dla każdego artykułu 

dane prezentowane są w układzie kolumn: 

Artykuł – tytuł/nazwa artykułu,  

Dział - nazwa sekcji, w którym znajduje się dany artykuł,  

Liczba odsłon – suma odsłon artykułu na Froncie, 

 

W sekcji Najczęściej wyszukiwane wyrazy system prezentuje wpisane w wyszukiwarce na froncie 

terminy. Dane prezentowane są w układzie kolumn: 

Wyszukiwane wyrazy - wyświetlane są wyrazy wpisywane najczęściej w wyszukiwarce na Froncie, 

Liczba wyszukiwań – suma wyszukiwań dla wyrazu w wyszukiwarce na Foncie. 
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23. Moduł mapa 

Moduł Mapa występuje oddzielnie, dla każdego podmiotu. Zawarte w nim narzędzia zapewniają 

danej jednostce możliwość wykorzystania mapy Google w celu zaprezentowania siedziby własnej 

oraz jednostek podległych. Umiejscowienie jednostek należących do podmiotu posiadającego BIP na 

mapie ma na celu ułatwienia interesantom odnalezienia ich lokalizacji. 

 

 

 

23.1. Ustawienie środka mapy 

Konfiguracja służy ustaleniu środka mapy. Określamy skalę, z jaką mapa ma zostać wyświetlona na 

stronie głównej. Aby ustalić środek mapy skalujemy ją, następnie zaznaczamy pojedynczym 

kliknięciem miejsce, które ma być środkiem mapy. W miejscu kliknięcia wstawiona zostanie niebieska 

flaga- będzie ona wyznaczała środek mapy. Po wskazaniu środka wystarczy klikamy przycisk Zapisz. 
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23.2. Podmioty  

W zakładce podmioty znajduje się lista wszystkich jednostek dodanych do Mapy. Istnieje możliwość 

edycji, sortowania oraz usuwania podmiotów. Edycja opisu podmiotu klikamy w przycisk Edycja 

wpisu, usuwanie klikamy Usunięcie wpisu, sortowanie klikamy Przenieś artykuł wyżej/Przenieś 

artykuł niżej. 

 



Instrukcja administratora systemu BIP 

 „Regionalny System Biuletynów Informacji Publicznej oraz Cyfrowy Urząd” 

Wersja: 1.3 

 Data: 24.05.2013 

 

 Strona 287 z 314  

 

 

 

23.3. Nowy Podmiot 

W celu dodania nowej pozycji na mapie korzystamy z wyszukiwarki lub wybieramy dany obiekt na 

mapie i klikamy jednokrotnie na niego. W obu przypadkach wyświetlony zostanie formularz 

pozwalający na wpisanie nazwy podmiotu, adresu oraz ewentualnego opisu.   
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23.4. Front 

Wprowadzone współrzędne oraz podmioty wyświetlane będą na froncie pod warunkiem 

umieszczenia w edytorze WYSIWYG treści artykułu komponentu Mapa google.  
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24. Moduł kadencje 

Moduł kadencje jest modułem, który nie jest dostępny dla każdej jednostki. O jego włączeniu 

decyduje odpowiednia konfiguracja podmiotu. Moduł przeznaczony jest dla jednostek, które w 

strukturach posiadają organy funkcjonujące na zasadzie kadencyjności. Kadencje stanowią słownik, w 

którym można dodawać dowolną liczbę pozycji, składający się tylko z nazwy. 

 

Zawartość tabeli w zakładce obejmuje listę kadencji i prezentowana jest w układzie kolumn: 

 

 

 

Lp. – liczba porządkowa, 

Nazwa – tytuł kadencji, podany przez użytkownika, w formularzu Dodaj kadencję. 

 

24.1. Dodawanie kadencji 

Na górnej belce, użytkownik odnajdzie przyciski akcji: 

 

 

 

Dodaj - przycisk pozwala na dodanie nowej pozycji kadencyjności. Kliknięcie na funkcję powoduje 

wyświetlenie okienka Dodaj kadencję. Użytkownik odnajdzie, tam następujące pola: 
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Nazwa – w polu użytkownik powinien podać nazwę kadencji, 

Dodaj kadencję do wszystkich uprawnionych jednostek – (pole dostępne tylko dla użytkownika 

posiadającego uprawnienie administrator_glowny), zaznaczenie pola powoduje, iż kadencja 

dodawana jest we wszystkich podmiotach do tego uprawnionych (włączona odpowiednia 

konfiguracja) we wszystkich odpowiednio skonfigurowanych katalogach menu. 

 

 

 

24.2. Edycja nazwy kadencji 

W celu zmiany nazwy kadencji należy wskazać właściwą pozycje na liście a następnie użyć przycisku:  
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Edytuj – przycisk aktywny jest po wskazaniu pozycji na liście Kadencje, użycie powoduje pojawienie 

się okna Edytuj kadencje, w którym użytkownik ma możliwość zmiany wprowadzonych wcześniej 

danych. 

 

24.3. Usuwanie kadencji  

W celu usunięcia kadencji, należy wskazać właściwą pozycje na liście a następnie użyć przycisku: 

 

 

 

Usuń – przycisk aktywny jest po wskazaniu pozycji na liście Kadencje, użycie powoduje trwałe 

usunięcie pozycji z listy. 
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25. Moduł czasy generowań 

W module znajduje się zestaw narzędzi, umożliwiający wyświetlenie raportu uwidaczniającego czasy 

generowań dla poszczególnych działań w danym module. 

Domyślnie raporty generowane są codziennie (można zmienić okres na tydzień, miesiąc, rok patrz 

Ustawienia systemowe).  

 

Lista w module Czasy generowań prezentowana jest w układzie kolumn: 

 

 

 

Raport – data i czas wytworzenia raportu, 

Min. – w kolumnie wyświetlany jest czas minimalny, w jakim generowana jest strona, 

Max. – w kolumnie wyświetlany jest czas maksymalny, w jakim generowana jest strona, 

Średni czas – w kolumnie wyświetlany jest średni czas w jakim generowana jest strona,  

Liczba odwiedzin – w kolumnie system wyświetla informację o liczbie odwiedzin strony przez 

internautów. 
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26. Moduł zarządzanie sesjami 

W module Zarządzanie sesjami, administrator może przeglądać sesje pozostałych użytkowników, 

oraz wylogować wszystkich zalogowanych poprzez skasowanie sesji.  

 

 

Uwaga: osoba z uprawnieniami administrator główny będzie widziała sesje wszystkich użytkowników 

systemu, natomiast osoba z uprawnieniami administrator pomiotu będzie widziała użytkowników 

tylko swojego podmiotu. 

 

 

Lista zawarta w module Zarządzanie sesjami prezentowana jest w układzie kolumn: 

 

 

 

Lp. – liczba porządkowa,  

Login użytkownika – login zalogowanego użytkownika, 

Imię i nazwisko – dane osoby zalogowanej, 

Podmiot – nazwa podmiotu, 

Czas rozpoczęcia sesji– data i czas rozpoczęcia sesji, 

Czas do wygaśnięcia sesji – data i czas wygaśnięcia sesji.  

 

Na górnej belce użytkownik odnajdzie następujące przyciski akcji: 

 

 

 

Usuń wszystkie sesje - narzędzie pozwala na usunięcie sesji wszystkich zalogowanych użytkowników,  
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Usuń – przycisk pozwala na usunięcie wskazanej na liście sesji, 

 

Każdy użytkownik w trakcie działania sesji (czas pozostały do zakończenia prezentuje licznik z opisem 

Sesja:--:--:--), ma możliwość wznowienia licznika używając przycisku Odśwież (przywrócenie do stanu 

pierwotnego). Gdy licznik osiągnie 0, kasowany jest plik sesji a użytkownik zostanie wylogowany i 

przekierowany do ekranu logowania.  

 

 

 

  



Instrukcja administratora systemu BIP 

 „Regionalny System Biuletynów Informacji Publicznej oraz Cyfrowy Urząd” 

Wersja: 1.3 

 Data: 24.05.2013 

 

 Strona 296 z 314  

 

27. Moduł dziennik zdarzeń 

Moduł zawiera informację o zdarzeniach i działaniach podjętych przez użytkowników, m.in. 

informacje o modyfikacjach dokonywanych w artykule (w podziale na dodawanie, edytowanie i 

publikowanie treści), a także o pozostałych zmianach dokonanych w systemie.  

 

Po wejściu do modułu użytkownikowi w sekcji Wpisy zostaną wyświetlone informacje w 

następującym układzie kolumn: 

Lp – liczba porządkowa,  

Login – identyfikator użytkownika, 

Imię i nazwisko – dane użytkownika,  

Data – czas i data podjętej akcji,  

IP – nr IP komputera użytkownika, 

Typ – typ podjętej przez użytkownika akcji, 

Informacja – dane dotyczące podjętej przez użytkownika akcji,  

Status – stan podjętej przez użytkownika akcji, 

 

 

 

Dodatkowo użytkownik ma do dyspozycji narzędzie, pozwalające na filtrowanie wyświetlonej listy 

według wskazanych kryteriów: opis, login, typ, IP oraz pole filtr. W przypadku, gdy użytkownik 

posiada uprawnienie admin_glowny, w polu filtr może wybrać pozycję Wszystkie wówczas system 

wyświetli pełną listę logów lub po wskazaniu podmiotu logi dotyczące danej jednostki. 
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28. Moduł szablony wiadomości 

Moduł Szablony wiadomości, daje użytkownikowi możliwość edycji kształtu wiadomości e-mail, 

wysyłanych do interesantów. Po utworzenia szablonu wysyłane wiadomości e-mail będą miały ten 

sam format. 

Lista w module szablony maili prezentowana jest w układzie kolumn: 

Lp. – liczba porządkowa,  

Tytuł – nazwa szablonu,  

Ostatnia modyfikacja – data ostatniej modyfikacji szablonu,  

Modyfikował  – dane użytkownika, który ostatni modyfikował szablon. 

 

W module Szablony maili, na górnej belce użytkownik ma do dyspozycji przycisk akcji: 

Edytuj – przycisk edycji szablonu, aktywny tylko dla zaznaczonego szablonu na liście. Kliknięcie 

powoduje wyświetlenie okna Edytuj szablon, które umożliwia modyfikację szablonu. Użytkownik 

odnajdzie tam, następujące pola: 

 

 

 

Tytuł okna – zawiera nazwę edytowanego szablonu, 

Edytor wysiwyg – edytor zawierający wszystkie funkcjonalności umożliwiające formatowanie treści, 

dodatkowo użytkownik ma do dyspozycji narzędzia: 
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Wstaw pole predefiniowane – użycie narzędzia umożliwia wyświetlenie listy z pozycjami 

dopuszczalnymi do wstawienia w oknie edytora. Wstawianie zmiennej należy rozpocząć od 

właściwego ustawienia kursora w oknie edytora, następnie należy wskazać pozycję z listy. Dodaną 

zmienną można zaznaczyć jak zwykły tekst i dowolnie sformatować. 

Wstaw sekcję – użycie narzędzia umożliwia dodanie w treści kolejnej sekcji, przed użyciem narzędzia 

należy pamiętać o właściwym ustawieniu kursora w oknie edytora, 

Wstaw obrazek – użycie narzędzia powoduje wyświetlenie okna Wybierz plik (patrz Repozytorium 

plików), z listą dostępnych plików. Należy wskazać jedną z pozycji i użyć przycisku Wybierz. Przed 

użyciem narzędzia należy pamiętać o właściwym ustawieniu kursora w oknie edytora, 

Wszystkie zmiany, należy aktualizować za pomocą przycisku Zapisz. 
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29. Moduł newsletter 

Moduł Newsletter występuje oddzielnie dla każdego podmiotu i pozwala na tworzenie dowolnej 

liczby pozycji. Elektroniczna forma informacji, rozsyłana jest do subskrybujących (osób, które 

zadeklarowały chęć otrzymywania newslettera) interesantów na podane prze nich adresy email. 

System na froncie, zawiera narzędzie pozwalające interesantowi na zarejestrowanie się do 

newslettera. Osoba zainteresowana otrzymywaniem aktualności w sposób elektroniczny ma 

możliwość wybrania z listy, jaki newsletter chce otrzymywać. W systemie udostępniono mechanizmy 

dwojakiego rodzaju newsletterów. Pierwszy rodzaj to newsletter ogólny tzn. taki, w którym cała treść 

przesyłanej wiadomości w pełni tworzona jest przez administratora w module Newsletter. Drugi 

rodzaj newsletterów tworzony i wysyłany jest przez system i dotyczy modułów (elementów menu 

wskazanych przez użytkownika).Dzięki temu w sposób automatyczny otrzyma ona wiadomość 

dotyczącą nowych artykułów udostępnionych w BIP w ciągu ostatnich 24 godzin w danym module 

(każdy użytkownik może zrezygnować z otrzymywania wiadomości). Zarówno zapisanie jak i 

wypisanie internauty na listę osób, które chcą otrzymywać newsletter, potwierdzane jest linkiem 

aktywacyjnym, przesłanym na wskazany przez użytkownika adres email (zabezpieczone 

mechanizmem reCAPTCHA). Newsletter wysyłany jest codziennie o ustalonej godzinie, do 

użytkowników wyrażających zgodę na otrzymywanie danego rodzaju informacje. W przypadku braku 

nowych artykułów w danym elemencie w przeciągu 24 godzin, newsletter nie jest wysyłany. 

 

Widoczna w module lista, prezentuje stworzone pozycje w układzie: 

 

 

 

Lp. – liczba porządkowa, nadawana przez system,  

Temat – tytuł newslettera, zamieszczany przez użytkownika, w formularzu Dodaj newsletter, 

Redaktor – w kolumnie znajduje się imię i nazwisko użytkownika, który dodał newsletter, ten sam 

użytkownik może być Wysyłającym, 

Wysyłający – w kolumnie znajduje się imię i nazwisko użytkownika, który wysłał newsletter, ten sam 

użytkownik może być redaktorem, 
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Dodano – data i czas wprowadzenia newslettera. Wartości mogą być identyczne z czasem wysłania 

newslettera w kolumnie Wysłano, 

Wysłano – data i czas wysłania newslettera. Wartości mogą być identyczne z czasem dodania 

newslettera w kolumnie Dodano, 

Liczba wysłanych – w kolumnie znajduje się informacja o liczbie odbiorców, do których wysłano 

newsletter (do adresatów przypisanych do odpowiedniej kategorii wiadomości). 

29.1. Tworzenie newslettera 

W module Newsletter, na górnej belce użytkownik ma do dyspozycji przycisk akcji: 

 

 

 

Dodaj – użycie narzędzia powoduje otwarcie okna Dodaj newsletter. Użytkownik odnajdzie tam, 

następujące pola i przyciski: 
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Tytuł – pole, umożliwia użytkownikowi wprowadzenie tematu newslettera, 

Treść – pole edytora typu WYSIWYG, umożliwia użytkownikowi wprowadzenie treści newslettera 

oraz jego formatowanie, 

Zapisz – przycisk powoduje zapisanie newslettera. Zapisany w ten sposób newsletter pojawia się na 

liście w systemie, gdzie wartości w kolumnach Wysyłający oraz Wysłano są puste, 

Zapisz i wyślij – przycisk powoduje zapisanie i wysłanie newslettera. Pozycja pojawia się na liście z 

uzupełnionymi danymi we wszystkich kolumnach, 

29.2. Zarządzanie listą newsletterów 

Użytkownik w module Newsletter ma do dyspozycji narzedzia: 

 

Edytuj – przycisk (aktywny dla pozycji niewysłanych). Kliknięcie powoduje otwarcie okienka Edytuj 

newsletter (okno analogiczne do okienka Dodaj newsletter ). 
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Usuń –użycie przycisku powoduje wyświetlenie pytania Czy usunąć newsletter? Potwierdzenie 

usuwa newsletter z listy, 

Podgląd – kliknięcie powoduje wyświetlenie okna Podgląd newslettera, 

 

29.3. Konfiguracja ustawień domyślnych newslettera 

W celu konfiguracji domyślnych ustawień nowych newsletterów użytkownik powinien skorzystać z 

przycisku: 

 

 

 

Konfiguruj – użycie narzędzia spowoduje otwarcie okna Konfiguruj newsletter. Dane wpisane w tym 

okienku będą wczytywane do okienka Dodaj newsletter, jako wartości domyślne (bezpośrednio po 

kliknięciu Dodaj). 
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30. Moduł kopie zapasowe 

Modułu Kopii zapasowych zawiera funkcjonalności tworzenia statycznych kopii zapasowych dla 

każdego z podmiotów. Tworzenie backupu statycznego będzie realizowane za pomocą przycisku 

Wykonaj statyczny. Użycie narzędzia spowoduje otwarcie okna z listą podmiotów do wyboru, w 

którym użytkownik musi wskazać jeden z podmiotów. Po wybraniu podmiotu i wciśnięciu przycisku 

Wykonaj, do listy backupów dodana zostanie nowa pozycja ze statusem w trakcie tworzenia. Po 

wykonaniu backupu będzie możliwe jego pobranie. 

 

 

 

Wykonaj – przycisk wykonuje standardową kopię zapasową, 

Wykonaj statyczny – kliknięcie na przycisk skutkuje wyświetleniem okienka pop-up, gdzie użytkownik 

odnajdzie: 

Podmiot – pole z rozwijaną listą zawierającą wszystkie podmioty o statusie Aktywny,  

Wykonaj – kliknięcie na przycisk skutkuje wykonaniem backupu statycznego podmiotu wybranego w 

polu Podmiot, backup strony zostanie spakowany do archiwum *.zip. 

Anuluj – kliknięcie na przycisk zamyka okienko bez tworzenia backupu statycznego, 

Usuń – użycie narzędzie usuwa trwale kopię zapasową, 

Przywróć – przywraca system z backupu różnicowego, przycisk niedostępny w przypadku backupów 

statycznych, 

Pobierz – kliknięcie skutkuje wywołaniem w przeglądarce standardowego okienka pobierania pliku. 

 

Lista kopii zapasowych zawiera kolumny: 

Lp. – zawartość bez zmian, 
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Lokalizacja – ścieżka kopii zapasowej,  

Podmiot - 

Czas utworzenia – data i czas utworzenia kopii, 

Status – kolumna zawiera informację o kopii zapasowej, dostępne wartości: W trakcie tworzenia, 

Utworzony, 

Tryb – zawiera informację o trybie backupu, dostępne wartości: Backup różnicowy, Backup 

statyczny, 

Rozmiar – zawiera informację o rozmiarze pliku. 
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31. Moduł pomoc 

Moduł pomoc, w panelu administratora pozwala przeglądać oraz zarządzać treścią pomocy. Struktura 

zawartych w module katalogów, odpowiada strukturze aplikacji (w Backoffice). Użytkownik, który 

posiada odpowiednie uprawnienia ma możliwość edytowanie zawartości. Dodatkowo zamieszczony 

został systemowy element o nazwie Baza wiedzy, który pozwala użytkownikowi na wprowadzenie 

dowolnych treści. 

 

 

 

Widok modułu podzielony został: 
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Przeglądaj – zakładka, której okno składa się z dwóch funkcjonalnych części. Lewa strona zawiera 

strukturę menu aplikacji w Backoffice oraz systemowy element Baza wiedzy. Klikając w poszczególne 

elementy użytkownikowi w prawej części okna zostanie zaprezentowane ich zawartość, 

Edytuj - przycisk umieszczony z prawej strony okna nad treścią pomocy, dostęp do funkcji posiadają 

użytkownicy, którym łącznie nadano uprawnienia administrator_glowny oraz pomoc_edycja. Użycie 

funkcji powoduje, prezentowanie treści wyświetlanego elementu pomocy w edytorze WYSIWYG 

(możliwość edycji i zarządzania treścią).  
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32. Krótkie linki 

Ideą skracania adresów URL jest uproszczenie adresacji dostępnej użytkownikowi, w celu 

zminimalizowania możliwości pomyłki przy manipulowaniu adresami (kopiowanie, przepisywania). 

Adres skrócony, w przeciwieństwie do standardowego (długiego), jest bardziej czytelny, choć trudniej 

na jego podstawie wywnioskować dokąd tak na prawdę prowadzi, jednak jego zaletą jest kilkukrotnie 

mniejsza długość. System posiada własny, wbudowany algorytm skracania linków. Skracanie 

następuję poprzez tłumaczenie standardowego (długiego) adresu sieciowego, do jego formy 

skróconej. Podstawę algorytmu stanowi, zaimplementowana w systemie, tabela skrótów, w której 

dla każdej frazy standardowego adresu URL przypisana jest forma skrócona (sposób skracania).  
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33. API – interfejs oprogramowania aplikacji  

API to inaczej interfejs rozumiany, jako ściśle określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki programy 

komunikują się między sobą. API definiuje się na poziomie kodu źródłowego dla różnych składników 

oprogramowania. Zadaniem API jest dostarczenie odpowiednich specyfikacji podprogramów, 

struktur danych i wymaganych protokołów komunikacyjnych. Użytkownik będzie mógł wykorzystać 

mechanizmy dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej: 

1) możliwości pobrania pliku XML dla każdego artykułu oraz dla listy artykułów, element 

wbudowany dostępny na froncie aplikacji, 

 

Front: 

 

 

 

2) możliwości pobrania kanałów RSS dla list artykułów, element wbudowany dostępny na froncie 

aplikacji, 
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Sposób wyświetlania widżetów na zewnętrznej stronie uzależniony jest od stylu strony, na której 

zostaną zagnieżdżone. 

 

3) element zewnętrzny do zagnieżdżenia w kodzie np. strony www urzędu - wyświetlanie 

najświeższych artykułów w danej kategorii, parametry opcjonalne:  

orgUnitId - id jednostki organizacyjnej (bip), wartość użytkownik odnajdzie pod zakładką Katalog 

podmiotów, w kolumnie Id podmiotu, pusta wartość spowoduje wyświetlenie najświeższych 

artykułów wszystkich podmiotów,  

template - id szablonu artykułu, wartość użytkownik odnajdzie w module Szablony, w kolumnie Id 

szablonu,  

totalResult - całkowita liczba wyników,  

 

 <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js"></script> 

<script type="text/javascript" 

src="[adres_gdzie_znajduje_sie_serwis]/public/front/default/js/api.js"></script> 

<mk module="articleLatest" url="[adres_gdzie_znajduje_sie_serwis]" orgUnitId="6" template="4" 

totalResult="100"></mk>  

 



Instrukcja administratora systemu BIP 

 „Regionalny System Biuletynów Informacji Publicznej oraz Cyfrowy Urząd” 

Wersja: 1.3 

 Data: 24.05.2013 

 

 Strona 310 z 314  

 

 

 

4) element zewnętrzny do zagnieżdżenia w kodzie np. strony www urzędu - wyszukiwarka główna 

BIP w kontekście konkretnego podmiotu, wskazanego w url  

orgUnitId - id jednostki organizacyjnej (bip), wartość użytkownik odnajdzie pod zakładką Katalog 

podmiotów, w kolumnie Id podmiotu, pusta wartość spowoduje wyświetlenie najświeższych 

artykułów wszystkich podmiotów, 

 

<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js"></script> 

<script type="text/javascript" 

src="[adres_gdzie_znajduje_sie_serwis]/public/front/default/js/api.js"></script> 

<mk module="search" url="[adres_gdzie_znajduje_sie_serwis]"> orgUnitId="6"</mk> 
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34. Przelogowywanie się na konta użytkowników (relog) 

Każdy użytkownik, posiadający uprawnienie Możliwość przelogowania się na innego użytkownika 

(patrz Nadawanie uprawnień użytkownikom), będzie miał możliwość przelogowania się na konto 

innego użytkownika i wyświetlenia treści przez niego stworzonych. 

 

 

 

W celu przelogowania się na innego użytkownika, należy użyć narzędzia dostępnego w prawym 

górnym rogu okna panelu administracyjnego. Następnie w wyświetlonym oknie w polu Przeloguj na 

podać login odpowiedniej osoby.  

 

 

 

W celu powrotu na swoje konto, należy użyć ikonki . 
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35. Moduł środowiska testowe 

Pod zakładką środowiska testowe użytkownik odnajdzie funkcjonalność pozwalającą stworzyć 

dowolną liczbę kopii aplikacji z danymi (bez plików) do celów szkoleniowo-testowych. 

 

 

 

 

W celu zrobienia kopii użytkownik powinien skorzystać z przycisku: 

 

 

 

Dodaj – użycie narzędzia spowoduje wyświetlenie okna Dodaj środowisko testowe, gdzie w polu 

Nazwa użytkownik powinien podać nazwę dla tworzonej kopii, (w polu Nazwa bazy danych wartość 

zostanie utworzona automatycznie). Dodana za pomocą narzędzia pozycja zostanie dodana na listę 

ze statusem w trakcie kopiowania. 

 

 

 

Usuń – po wskazaniu pozycji na liście użycie przycisku umożliwi usunięcie kopii, status pozycji 

zostanie zmieniony na w trakcie kasowania, 
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Lista środowisk testowych wyświetlana jest w układzie kolumn:  

Nazwa – w kolumnie zostanie wyświetlona wartość podana przez użytkownika w formularzu Dodaj 

środowisko testowe, 

Adres - ścieżka (odnośnik) w postaci http, 

Autor – dane użytkownika wykonującego kopię, 

Czas utworzenia – termin stworzenia kopii, 

Status – jeden z możliwych statusów: uruchomiona, wyłączona, w trakcie kasowania, w trakcie 

kopiowania, wystąpił błąd. 

 

 

 


