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1. Strona główna 

Na Stronie głównej portalu Baza Azbestowa prezentowane są następujące elementy: 

• krótki opis przeznaczenia systemu (1),  

• odnośnik do szkolenia e-learningowego przeznaczonego dla pracowników JST (2), 

• odnośnik do informacji o aktualnych danych ilościowych nt. zinwentaryzowanych i unieszkodliwionych 

wyrobów zawierających azbest (3) – po kliknięciu otwarta zostanie strona Zestawienia statystyczne (patrz 

rozdział 6.7 ) 

• odnośnik do wykresu aktywności gmin (4) – po kliknięciu otwarta zostanie strona Wykres aktywności gmin 

(patrz rozdział 6.6) 

• podgląd najnowszych Aktualności (5), do których można przejść bezpośrednio przez kliknięcie tytułu danej 

aktualności (6) 
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2. Aktualności 

2.1. Bieżące aktualności 

Po wybraniu pozycji Bieżące aktualności w menu Aktualności, prezentowane są najnowsze informacje 

dotyczące Bazy Azbestowej. Wszystkie wiadomości prezentowane są w kolejności od najnowszych do najstarszych. 

Na jedną wiadomość (1) składają się następujące elementy: 

• Tytuł aktualności (2), będący łączem do pełnej treści danego artykułu; 

• Data publikacji (3) 

• Wprowadzenie do artykułu (4) 

• Odnośnik Czytaj więcej… (5) prowadzący do pełnej treści artykułu  

 

 

 

2.2. Archiwum 

Po wybraniu pozycji Archiwum w menu Aktualności, prezentowane są archiwalne informacje dotyczące Bazy 

Azbestowej. Wszystkie wiadomości prezentowane są w kolejności od najnowszych do najstarszych. Wiadomości 

można filtrować korzystając z przycisku Filtr (1), po którego kliknięciu rozwija się panel parametrów filtrowania (2) 

pozwalający na ograniczenie zakresu wyświetlanych wiadomości do zadanego przedziału czasowego (wg miesiąca, 

roku) oraz do zadanej liczby wiadomości. Wybór odpowiednich parametrów filtrowania należy zatwierdzić 

przyciskiem Wyślij (3). 
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Na jedną wiadomość archiwalną (4) składają się następujące elementy: 

• Tytuł aktualności archiwalnej (5), będący łączem do pełnej treści danego artykułu; 

• Przycisk Szczegóły (6), po kliknięciu którego wyświetlona zostanie m.in. pierwotna data publikacji artykułu; 

• Wprowadzenie do artykułu (7). 

2.3. Dodaj nowy artykuł * 

Moduł Dodaj nowy artykuł jest widoczny w menu Aktualności jedynie dla zalogowanych użytkowników (patrz 

rozdział 4.1) należących do jednej z grup: 

• Administrator główny; 

• Administracja Bazy Azbestowej; 

• Ministerstwo Rozwoju ; 

• Autor-Redaktor; 

• Autor. 

W module tym użytkownik może przygotować treść nowej wiadomości do opublikowania w module Bieżące 

aktualności.  

Edycja artykułu odbywa się za pośrednictwem formularza dodawania nowego artykułu podzielonego na 

następujące zakładki: 

• Treść (1) – pozwala na wprowadzenie: tytułu artykułu (6) wraz z aliasem wyświetlanym w pasku adresu 

przeglądarki (7) oraz docelowej treści artykułu (8), która może być formatowana w oparciu o narzędzia 

dostępne w postaci przybornika (9); 

• Obrazki i łącza (2) – pozwala na dodanie do artykułu m.in. grafiki i obrazków, w tym miniatury 

wyświetlającej się na liście artkułów w modułach Bieżące aktualności oraz Archiwum; 

• Publikacja (3) – pozwala na przypisanie artykułu do konkretnej kategorii (grupy) artykułów oraz ustalenie 

dokładnego momentu jego publikacji na stronie Bazy Azbestowej; 

• Język (4) – pozwala na przypisanie artykułu do konkretnej grupy językowej; 

• Metadane (5) – pozwala na wprowadzenie słów kluczowych opisujących artykuł oraz dodanie jego 

streszczenia. 
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Szczegółowy opis tworzenia artykułów w CMS Joomla! znajduje się na stronie: 

http://wiki.joomla.pl/J3.5:Pierwsze_kroki_z_artykułami. 

  

http://wiki.joomla.pl/J3.5:Pierwsze_kroki_z_artykułami
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3. GeoAzbest 

3.1. O portalu GeoAzbest 

Po wybraniu pozycji O portalu GeoAzbest w menu GeoAzbest wyświetlony zostanie opis Elektronicznego 

Systemu Informacji Przestrzennej (ESIP) służącego do monitorowania procesu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Polski.  

 

3.2. Portal GeoAzbest 

Po wybraniu pozycji  Portal GeoAzbest w menu GeoAzbest w nowym oknie przeglądarki internetowej 

zostanie otwarty Elektroniczny System Informacji Przestrzennej (ESIP). 

 

4. System Zarządzania Danymi * 

Moduł System Zarządzania Danymi jest dostępny po przejściu procesu autoryzacji dla użytkowników z grup: 

• Administrator główny; 

• Administracja Bazy Azbestowej; 

• Ministerstwo Rozwoju (obecnie: Ministerstwo Rozwoju i Technologii); 

• Urzędy Marszałkowskie; 

• Starostwa powiatowe; 

• Gminy, 

• Inny organ administracji (PIP, PIS, NB, itp.) – jedynie w zakresie modułu Lista firm. 

4.1. Autoryzacja użytkownika (logowanie) 

Aby uzyskać dostęp do modułu System Zarządzania Danymi użytkownik musi uprzednio zalogować się do 

systemu. W tym celu na ekranie logowania należy wprowadzić w odpowiednie pola następujące parametry: 

• Pole Użytkownik (1) – w pole to należy wprowadzić nazwę użytkownika (login) nadaną na etapie tworzenia 

konta użytkownika; 

• Pole Hasło (2) – w pole to należy wprowadzić hasło użytkownika. 

Wprowadzone wartości należy zatwierdzić poprzez kliknięcie przycisku Zaloguj (3). Jeżeli dane podane 

w formularzu są poprawne, system automatycznie przekieruje użytkownika do widoku Listy lokalizacji (pozycja 

Wyroby w menu System Zarządzania Danymi). 
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 Przy okazji pierwszego logowania się danego użytkownika do systemu, aplikacja poprosi o zmianę hasła 

tymczasowego nadanego przez Administrację Bazy Azbestowej.  

 Hasło użytkownika powinno być zmieniane nie rzadziej niż co 30 dni kalendarzowych. Jeżeli użytkownik loguje 

się do systemu w większych odstępach czasu niż 30 dni, system wymusi zmianę hasła przy najbliższym logowaniu. 

 W przypadku użycia do logowania niepoprawnych danych użytkownika, zostanie wyświetlony komunikat 

o treści: 

 
Jeśli ponowna próba logowania przy użyciu tych samych danych, również zakończy się niepowodzeniem, 

użytkownik powinien skorzystać z opcji przypomnienia danych logowania: 

• Nie pamiętasz hasła? (4) – z opcji tej należy skorzystać w sytuacji, w której użytkownik posiada prawidłowy 

login, jednak hasło najprawdopodobniej jest nieprawidłowe; po kliknięciu odnośnika i podaniu 

w wyświetlonym formularzu adresu e-mail powiązanego z kontem użytkownika, na adres ten zostanie 

automatycznie wysłane nowe hasło tymczasowe użytkownika; 

• Nie pamiętasz nazwy? (5) – z opcji tej należy skorzystać w sytuacji, w której posiadany przez użytkownika 

login wydaje się być nieprawidłowy; po kliknięciu odnośnika i podaniu w wyświetlonym formularzu adresu 

e-mail powiązanego z kontem użytkownika, na adres ten zostanie automatycznie wysłane przypomnienie 

z loginem użytkownika; 

• Nie posiadasz konta lub nie pamiętasz adresu e-mail? (6) – z opcji tej należy skorzystać w sytuacji, w której 

posiadany login użytkownika wydaje się być nieprawidłowy i nie znany jest adres e-mail przypisany do konta 

użytkownika, lub też użytkownik do tej pory nie korzystał z Bazy Azbestowej; po kliknięciu odnośnika 

wyświetlona zostanie strona z opisem procedury rejestracji użytkownika (patrz rozdział 7.2). 

 Zmiana danych użytkownika jest możliwa po zalogowaniu się do systemu Bazy Azbestowej i kliknięciu na 

przycisku nazwy użytkownika (7) znajdującym się w prawym górnym rogu ekranu. Po wybraniu z pojawiającego się 

menu opcji Zobacz profil (8) wyświetlone zostanie okno podglądu danych użytkownika. 

 
W oknie tym należy kliknąć przycisk Dostosuj profil (9) w wyniku czego zostanie wyświetlony formularz edycji 

danych użytkownika. 
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W formularzu tym można zmienić hasło użytkownika oraz dane osoby powiązanej z danym kontem wraz z jej danymi 

kontaktowymi. Wszystkie zmiany należy zatwierdzić poprzez kliknięcie przycisku Wyślij, który ulokowany jest 

poniżej formularza. 

4.2. Wyroby 

4.2.1. Lista lokalizacji 

Po wybraniu pozycji Wyroby w menu System zarządzania danymi, prezentowane jest zestawienie 

tabelaryczne wszystkich lokalizacji wyrobów azbestowych (1) zlokalizowanych na terenie podległym danemu 

użytkownikowi, odpowiednio do rodzaju grupy, do jakiej należy dany użytkownik. 

Każda z lokalizacji stanowi jeden rekord w tabeli (2) i jest opisana zestawem atrybutów takich jak: Id, 

Wykorzystujący wyroby, Miejscowość, Część m-ci, Ulica, Nr, Działka, [kg] (masa wszystkich wyrobów azbestowych 

w danej lokalizacji), Wyr. (liczba wyrobów w lokalizacji), Spr. (sprawdzone lokalizacje) oraz Zwer. (lokalizacje 

zweryfikowane). 

Liczbę lokalizacji wyświetlanych jednorazowo w tabeli można zmienić poprzez kliknięcie przycisku Opcje 

wyświetlania (3) i rozwinięcie panelu funkcyjnego Pokaż (4). Po wyborze liczby rekordów, które mają być 

prezentowane w tabeli (do wyboru opcje: 20, 50, 100, 200, 500, Wszystko [niedostępne dla użytkowników z grupy 

Administracja Bazy Azbestowej oraz Ministerstwo Rozwoju ze względu na zbyt dużą liczbę rekordów koniecznych 

do wyświetlenia]) i kliknięciu na wybranym przycisku strona zostanie automatycznie przeładowana i wyświetlona 

zostanie żądana liczba rekordów w tabeli Lista lokalizacji. 

W przypadku liczby rekordów przekraczającej wybrany zakres wyświetlania, tabela zostanie automatycznie 

podzielona na strony. Kolejne strony można wyświetlić przy użyciu przełącznika strony (5) znajdującego się pod 

tabelą Lista lokalizacji. 

Użytkownik może wyświetlić wszystkie lokalizacje powiązane z daną jednostką administracyjną poprzez 

kliknięcie przycisku Pokaż wszystkie (6) (jest to domyślny widok po załadowaniu się strony) lub też zawęzić zakres 

wyświetlanych danych do lokalizacji przypisanych do niego poprzez kliknięcie przycisku Pokaż tylko moje (7). W obu 

przypadkach po kliknięciu wybranego przycisku strona zostanie przeładowana. Wyświetlenie wyłącznie lokalizacji 

instalacji rur azbestowo-cementowych jest możliwe poprzez kliknięcie przycisku Pokaż tylko lokalizacje rur a-c (19) 

– po kliknięciu przycisku strona zostanie przeładowana. 

Liczbę wyświetlanych lokalizacji można również ograniczyć do zakresu zdefiniowanego za pomocą pól 

filtrowania (8) umiejscowionych pod nagłówkami kolejnych kolumn tabeli. Aby dokonać filtracji należy wpisać 

żądaną wartość w odpowiednie pole filtrowania (w przypadku kolumn: Id, Wykorzystujący wyroby, Miejscowość, 

Część m-ci, Ulica, Nr, Działka, [kg], Wyr.) lub wybrać ją z dostępnej listy rozwijalnej (w przypadku kolumn: Spr. oraz 

Zwer.), a następnie kliknąć na przycisk Szukaj (9) znajdujący się po prawej stronie tabeli w wierszu pól filtrowania. 

Po kliknięciu przycisku strona zostanie automatycznie przeładowana, a w tabeli wyświetlone zostaną tylko rekordy 

dotyczące lokalizacji, które spełniają zadane kryteria filtrowania. Aby wyczyścić wprowadzone parametry 

filtrowania należy skorzystać z przycisku Wyczyść (10) znajdującego się po prawej stronie przycisku Szukaj.  

W przypadku konieczności zastosowania bardziej zaawansowanego filtrowania danych w zakresie lokalizacji 

wyrobów azbestowych, można skorzystać z narzędzia Wyszukiwanie zaawansowane. Narzędzie to można 

uruchomić poprzez kliknięcie przycisku Wyszukiwanie zaawansowane (11) lub poprzez wybór pozycji 

Wyszukiwanie zaawansowane z menu System zarządzania danymi (opis narzędzia Wyszukiwanie zaawansowane 

został zamieszczony w rozdziale 4.6. ). W przypadku utrzymania w sesji parametrów wyszukiwania, nad tabelą Lista 

lokalizacji zostanie wyświetlony komunikat: 
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Kliknięcie na komunikacie powoduje wyczyszczenie parametrów filtrowania – strona zostanie przeładowana, do 

tabeli załadowane zostaną wszystkie lokalizacje powiązane z daną jednostką administracyjną. 

 

Aby dodać nową lokalizację wyrobów zawierających azbest należy kliknąć przycisk Dodaj lokalizację (17) 

(przycisk niedostępny dla użytkowników z grupy Ministerstwo Rozwoju). Po kliknięciu zostanie wyświetlony 

formularz dodawania nowej lokalizacji. Szczegółowy opis formularza znajduje się w rozdziale 4.2.2. 

Aby dodać nową lokalizację instalacji rur azbestowo-cementowych należy kliknąć przycisk Dodaj lokalizację 

rur a-c (18) (przycisk niedostępny dla użytkowników z grupy Ministerstwo Rozwoju). Po kliknięciu zostanie 

wyświetlony formularz dodawania nowej lokalizacji. Szczegółowy opis formularza znajduje się w rozdziale 4.2.9. 
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Aby dokonać edycji parametrów danej lokalizacji należy kliknąć przycisk Edycja (12) znajdujący się w ostatniej 

kolumnie tabeli. Po kliknięciu zostanie wyświetlony formularz edycji wskazanej lokalizacji. Szczegółowy opis 

formularza znajduje się w rozdziale 4.2.2. 

Korzystając z narzędzia Pokaż na mapie użytkownik może wyświetlić daną lokalizację wyrobów azbestowych 

w portalu GeoAzbest. Po kliknięciu na przycisk Pokaż na mapie (13) w nowym oknie przeglądarki zostanie otwarty 

portal mapowy z widokiem wycentrowanym na wskazaną lokalizację. Jeśli dana lokalizacja nie jest obecnie 

prezentowana w portalu GeoAzbest, wyświetlony zostanie komunikat: 

 

 Jeżeli użytkownik błędnie wprowadzi lokalizację do systemu Bazy Azbestowej, może dokonać jej usunięcia: 

• pośrednio (użytkownicy z grupy Gminy) korzystając z narzędzia Zgłoś do usunięcia błędne dane (14) (opis 

procedury został przedstawiony w rozdziale 4.2.3); 

• bezpośrednio (użytkownicy z grup Administracja Bazy Azbestowej, Urzędy Marszałkowskie) korzystając 

z narzędzia Usuń ( ); 

Uwaga! Przyciski Edytuj, Zgłoś do usunięcia błędne dane oraz Usuń są widocznie jedynie w przypadku tych 

lokalizacji, które przynależą do zalogowanego użytkownika (za wyjątkiem użytkowników z grupy Administracja Bazy 

Azbestowej). Pozostałe lokalizacje z danego obszaru administracyjnego mogą jedynie zostać wyświetlone w portalu 

GeoAzbest (18). 

Listę lokalizacji można wyeksportować do pliku CSV – należy w tym celu kliknąć jeden z przycisków znajdujących 

się nad tabelą Lista lokalizacji: 

• przycisk Eksportuj wszystkie dane do pliku CSV (15) – w przypadku chęci wyeksportowania wszystkich 

danych o wyrobach zawierających azbest położonych w lokalizacjach powiązanych z daną jednostką 

administracyjną; 

• przycisk Eksportuj widoczne dane do pliku CSV (16) – w przypadku chęci wyeksportowania danych 

o wyrobach zawierających azbest położonych w lokalizacjach widocznych w danym momencie w tabeli Lista 

lokalizacji. 

 

4.2.2. Dodawanie/Edycja lokalizacji 

Funkcjonalność Dodawanie/Edycja lokalizacji jest dostępna dla użytkowników należących do grup Gminy, 

Urzędy Marszałkowskie, Administracja Bazy Azbestowej. 

Aby dodać nową lokalizację wyrobów zawierających azbest należy kliknąć przycisk Dodaj lokalizację widoczny 

w górnej części modułu Wyroby. Wyświetlony zostanie formularz dodawania nowej lokalizacji wyrobów 

zawierających azbest składający się z następujących pozycji: 

• Miejscowość (pole obligatoryjne) (1) – należy wpisać co najmniej trzy znaki i wybrać miejscowość z listy 

dostępnych pozycji; 
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• Część miejscowości (2) – należy wpisać co najmniej trzy znaki i wybrać nazwę części miejscowości z listy 

dostępnych pozycji; pole jest aktywne tylko w przypadku, gdy wybrana miejscowość posiada jednostki 

podrzędne; 

• Ulica (3) – należy wpisać co najmniej trzy znaki i wybrać nazwę ulicy z listy dostępnych pozycji;  

• Numer domu (4) – należy wpisać numer budynku; 

• Nr działki ewidencyjnej (pole obligatoryjne) (5) – należy wprowadzić numer działki; dopuszczalne znaki to 

cyfry, ukośnik i kropka (np. 12/9 lub 699); jeżeli występuje nr arkusza mapy, to należy wpisać go na początku, 

następnie wprowadzić kropkę i właściwy numer działki (np. 15.324/89); 

• Obręb ewidencyjny (pole obligatoryjne) (6) – należy wprowadzić numer obrębu ewidencyjnego, w którym 

znajduje się działka; na nr obrębu ewidencyjnego składa się - kod TERYT gminy (taki sam jak login, 

zapisywany automatycznie), r - rodzaj gminy (1-miejska, 2-wiejska, 4-obszar miejski, 5-obszar wiejski, 8-

dzielnica, 9-delegatura, zapisywany automatycznie) oraz numer obrębu wpisywany przez użytkownika 

składający się zawsze z 4 cyfr (w przypadku krótszych numerów obrębów należy dopełniać je cyfrą „0” na 

początku numeru); 

• Osoba (pole obligatoryjne) (7) – należy wybrać z listy rozwijalnej typ osobowości prawnej podmiotu 

władającego daną lokalizacją (opcje: prawna, fizyczna); 

• Wykorzystujący wyroby (pole obligatoryjne) (8) – należy wprowadzić imię i nazwisko władającego (osoby 

fizyczne) lub nazwę podmiotu (osoby prawne); 

• NIP (9) – należy wpisać numer NIP; numer NIP powinien zostać podany w postaci ciągu 10 cyfr, bez znaków 

spacji i „-” między grupami cyfr; 

• REGON (pole obligatoryjne w przypadku osób prawnych) (10) – należy wpisać numer REGON; numer REGON 

powinien zostać podany w postaci ciągu 9 cyfr, bez znaków spacji i „-” między grupami cyfr; 

• Miejscowość (11), Ulica (12), Nr domu (13), Nr lokalu (14), Kod pocztowy (15) – należy wprowadzić 

w odpowiednie pola dane adresowe władającego lokalizacją; kod pocztowy powinien zostać wprowadzony 

w formacie XX-XXX; 

• Telefon (16) – należy wpisać numer telefonu władającego lokalizacją; numer telefonu powinien zostać 

podany w postaci ciągu 9 cyfr, bez numeru kierunkowego kraju oraz bez znaków spacji i „-” między grupami 

cyfr; 

• E-mail (17) – należy wprowadzić adres e-mail władającego lokalizacją; 

W przypadku lokalizacji powiązanych z osobami prawnymi, wartości w polach: Osoba, Wykorzystujący wyroby, 

NIP, REGON, Miejscowość, Ulica, Nr domu, Nr lokalu oraz Kod pocztowy mogą zostać zaczytane z rejestru GUS 

REGON lub z bazy danych. Aby tego dokonać, należy kliknąć odpowiednio na przycisk Załaduj dane na podstawie 

REGON lub NIP (18) lub Wyszukaj podmiot w Bazie Azbestowej. W wyświetlonym oknie: 

 

w przypadku pierwszej opcji należy wprowadzić w żądanym polu pełny REGON lub NIP podmiotu, zaś w drugim 

wariancie wystarczające jest podanie co najmniej 4 pierwszych cyfr REGON lub NIP. Wprowadzony numer należy 

zatwierdzić przyciskiem Szukaj. W wyniku działa funkcjonalności zostanie wyświetlona lista podmiotów, które 
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odpowiadają zadanym kryteriom wyszukiwania. Po kliknięciu na wybranym elemencie listy dane zostaną 

załadowane do formularza dodawania lokalizacji. 

 
Po wypełnieniu wszystkich obligatoryjnych pól formularza, w celu zapisania lokalizacji należy kliknąć przycisk 

Zapisz (20). Jeżeli formularz nie zawiera błędów, zostanie wyświetlony komunikat zgodny z poniższym zrzutem 

ekranowym:  
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Informacja, iż lokalizacja nie została poprawnie zweryfikowana oznacza, iż do dodanej lokalizacji nie zostały dodane 

jeszcze żadne wyroby zawierające azbest. Kliknięcie przycisku OK zamyka okno i przeładowuje strony – wyświetlona 

zostanie Lista lokalizacji. 

W momencie zapisu system weryfikuje również poprawność danych wprowadzonej działki ewidencyjnej 

poprzez jej wyszukanie w bazie danych Bazy Azbestowej oraz za pośrednictwem usługi GUGiK ULDK. W przypadku 

niewykrycia wskazanej działki ewidencyjnej w ww. rejestrach, zostanie wyświetlony komunikat: 

 
Kliknięcie przycisku Tak spowoduje zapis lokalizacji bez możliwości jej wyświetlenia w portalu GeoAzbest, zaś 

kliknięcie przycisku Nie skutkować będzie powrotem do edycji formularza. 

 

W przypadku błędnego uzupełnienia któregoś z pól formularza, po kliknięciu przycisku Zapisz pojawi się przy 

nim komunikat informacyjny. Po poprawie wskazanych w formularzu wartości można ponowić próbę zapisu. 

W przypadku chęci opuszczenia formularza i powrotu do widoku sprzed uruchomienia formularza, należy 

kliknąć przycisk Anuluj (21). 

Edycja wybranej lokalizacji jest możliwa po kliknięciu przycisku Edytuj znajdującym się przy jej rekordzie 

w tabeli Lista lokalizacji. Procedura edycji lokalizacji jest analogiczna do procedury dodawania nowej lokalizacji z tą 

różnicą, iż po załadowaniu formularza edycji lokalizacji posiada on już uzupełnione pola wprowadzania zgodnie 

z danymi zapisanymi wcześniej w bazie danych. 

 

 

4.2.3. Zgłoszenie lokalizacji do usunięcia 

Funkcjonalność Zgłoś lokalizację do usunięcia jest dostępna jedynie dla użytkowników z grupy Gminy. 

Zgłoszeniu do usunięcia podlegają wyłącznie wpisy błędnie wprowadzone do systemu (np. duplikaty w danych lub 

błędy w inwentaryzacji). W przypadku zgłoszeń dotyczących duplikatów lokalizacji, w uzasadnieniu należy wskazać 

ID lokalizacji prawidłowo wprowadzonej do systemu, którą dubluje rekord zgłaszany do usunięcia. 

Aby zgłosić wybraną lokalizację do usunięcia, należy w tabeli Lista lokalizacji kliknąć ikonę Zgłoś do usunięcia 

błędne dane. Po kliknięciu zostanie wyświetlony formularz zgłoszeniowy.  
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W polu Uzasadnienie (pole obligatoryjne) (1) należy wprowadzić powód konieczności usunięcia danej lokalizacji 

z Bazy Azbestowej. Po uzupełnieniu pola Uzasadnienie w celu zatwierdzenia zgłoszenia należy kliknąć przycisk Zgłoś 

do usunięcia błędne dane (2). Po kliknięciu zostanie wyświetlony komunikat zgodny z poniższym zrzutem 

ekranowym: 

 

Kliknięcie przycisku OK zamyka okno i przeładowuje strony – wyświetlona zostanie Lista lokalizacji. 

W przypadku chęci powrotu do Listy lokalizacji, należy kliknąć przycisk Anuluj (3). 

 

4.2.4. Lista wyrobów  

Aby wyświetlić Listę wyrobów (1) znajdujących się w danej lokalizacji, należy kliknąć na rekordzie tej lokalizacji 

w tabeli Lista lokalizacji. Każdy z wyrobów stanowi jeden rekord w tabeli (2) i jest opisany zestawem atrybutów 

takich jak: Id, Kod, Nazwa, Rodzaj zabudowy, Stopień pilności oraz Pozostało [kg] (masa wyrobu pozostała do 

unieszkodliwienia).   

Liczbę wyświetlanych wyrobów można również ograniczyć do zakresu zdefiniowanego za pomocą pól 

filtrowania (3) umiejscowionych pod nagłówkami kolejnych kolumn tabeli. Aby dokonać filtracji należy wpisać 

żądaną wartość w odpowiednie pole filtrowania, a następnie kliknąć na przycisk Szukaj (4) znajdujący się po prawej 

stronie tabeli w wierszu pól filtrowania. Po kliknięciu przycisku strona zostanie automatycznie przeładowana, 

a w tabeli wyświetlone zostaną tylko rekordy dotyczące wyrobów, które spełniają zadane kryteria filtrowania. Aby 

wyczyścić wprowadzone parametry filtrowania należy skorzystać z przycisku Wyczyść (5) znajdującego się po prawej 

stronie przycisku Szukaj.  
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Kliknięcie na wybrany rekord (2) powoduje przeładowanie się strony i otwarcie się podstrony Informacja o 

wyrobie prezentującej szczegółowy opis danego wyrobu zgodnie z poniższym zrzutem ekranowym: 
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Aby powrócić do Listy wyrobów należy kliknąć przycisk Powrót. 

Aby dodać nowy wyrób zawierający azbest należy kliknąć przycisk Dodaj wyrób (10) (przycisk niedostępny dla 

użytkowników z grupy Ministerstwo Rozwoju ). Po kliknięciu zostanie wyświetlony formularz dodawania nowego 

wyrobu. Szczegółowy opis formularza znajduje się w rozdziale 4.2.5 . Kliknięcie przycisku  (12) wywołuje okno 

zawierające informacje na temat prawidłowego uzupełniania formularza edycji/dodawania wyrobu. 

Aby dokonać edycji parametrów danego wyrobu należy kliknąć przycisk Edycja (6) znajdujący się w ostatniej 

kolumnie tabeli. Po kliknięciu zostanie wyświetlony formularz edycji wskazanego wyrobu. Szczegółowy opis 

formularza znajduje się w rozdziale 4.2.5. 

Aby skopiować wyrób do innej lokalizacji należy kliknąć przycisk Kopiuj wyrób do innej lokalizacji (7) znajdujący 

się w ostatniej kolumnie tabeli. Szczegółowy opis procedury kopiowania wyrobów znajduje się w rozdziale 4.2.6. 

Aby przenieść wyrób do innej lokalizacji należy kliknąć przycisk Przenieś wyrób do innej lokalizacji (7) 

znajdujący się w ostatniej kolumnie tabeli. Szczegółowy opis procedury przenoszenia wyrobów znajduje się 

w rozdziale 4.2.7 

Jeżeli użytkownik błędnie wprowadzi wyrób do systemu Bazy Azbestowej, może dokonać jego usunięcia: 

• pośrednio (użytkownicy z grupy Gminy) korzystając z narzędzia Zgłoś do usunięcia błędne dane (9) (opis 

procedury został przedstawiony w rozdziale 4.2.8); 

• bezpośrednio (użytkownicy z grup Administracja Bazy Azbestowej, Urzędy Marszałkowskie) korzystając 

z narzędzia Usuń ( ); 

Uwaga! Przyciski Edycja, Zgłoś do usunięcia błędne dane oraz Usuń są widocznie jedynie w przypadku tych 

lokalizacji, które przynależą do zalogowanego użytkownika (za wyjątkiem użytkowników z grupy Administracja Bazy 

Azbestowej).  

Aby powrócić do listy lokalizacji należy kliknąć przycisk Powrót (11). 

 

4.2.5. Dodawanie/Edycja wyrobów 

Funkcjonalność Dodawanie/Edycja wyrobów jest dostępna dla użytkowników należących do grup Gminy, 

Urzędy Marszałkowskie, Administracja Bazy Azbestowej. 

Aby dodać nowy wyrób zawierający azbest należy kliknąć przycisk Dodaj wyrób widoczny w górnej części Listy 

Wyrobów. Wyświetlony zostanie formularz dodawania nowego wyrobu składający się z następujących pozycji: 

• Rodzaj zabudowy (pole obligatoryjne) (1) – należy wybrać odpowiednią wartość z listy rozwijalnej; 

• Nazwa obiektu (2) – należy wprowadzić nazwę obiektu; 

• Rodzaj wyrobu (pole obligatoryjne) (3) – należy wybrać odpowiednią wartość z listy rozwijalnej; 

• Planowany rok unieszkodliwienia wyrobu (pole obligatoryjne) (4) – należy wybrać odpowiednią wartość z 

listy rozwijalnej; 

• Ocena stanu tech. wg stopnia pilności (pole obligatoryjne) (5) – należy wybrać odpowiednią wartość z listy 

rozwijalnej; obok nazwy pola wyświetlana jest podpowiedź dotycząca stopnia pilności; 

• Jednostka miary [dla wyrobu zinwentaryzowanego] (pole obligatoryjne) (6) – należy wybrać odpowiednią 

wartość z listy rozwijalnej; w polu Przelicznik [dla wyrobu zinwentaryzowanego] zostanie wyświetlona 

wartość przelicznika stosowana do obliczenia masy zinwentaryzowanego wyrobu w kg; 

• Ilość wyrobu [w jednostkach pierwotnych] (pole obligatoryjne) (7) – należy podać wartość liczbową 

określającą ilość wyrobu zinwentaryzowanego w jednostce wybranej w polu Jednostka miary [dla wyrobu 

zinwentaryzowanego] ; 

• Jednostka miary [dla wyrobu unieszkodliwionego] (8) – należy wybrać odpowiednią wartość z listy 

rozwijalnej; w polu Przelicznik zostanie wyświetlona wartość przelicznika stosowana do obliczenia masy 

unieszkodliwionego wyrobu w kg; w polu Ilość wyrobu [kg] zostanie wyliczona masa wyrobu w kg; 
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• Unieszkodliwiono (9) – należy podać wartość liczbową określającą ilość wyrobu unieszkodliwionego 

w jednostce wybranej w polu Jednostka miary [dla wyrobu unieszkodliwionego]; w polu Unieszkodliwiono 

w br. [kg] zostanie wyliczona masa wyrobu w kg; 

• Rok unieszkodliwienia wyrobu (10) – należy wybrać odpowiednią wartość z listy rozwijalnej; pole jest 

aktywne tylko wtedy, gdy uzupełniona została wartość w polu Unieszkodliwiono; 

• Pozostało (11) – pole obliczane automatycznie, wskazuje masę wyrobu pozostałą do unieszkodliwienia; 

• Nazwa i numer dokumentu (12) – należy wprowadzić informację nt. numeru dokumentu; 

• Data wpływu dokumentu (13) – data powinna zostać wprowadzona w formacie RRRR-MM-DD – można w 

tym celu skorzystać z widżetu kalendarza wyświetlającego się po kliknięciu kursorem w pole daty (patrz 

rozdział 6.3); 

• Data ostatniej aktualizacji dokumentu (14) – data powinna zostać wprowadzona w formacie RRRR-MM-DD 

– można w tym celu skorzystać z widżetu kalendarza wyświetlającego się po kliknięciu kursorem w pole 

daty (patrz rozdział 6.3); 

• Inne istotne informacje (15) – pole tekstowe na dodatkowe uwagi; 

Po wypełnieniu wszystkich obligatoryjnych pól formularza, w celu zapisania wyrobu należy kliknąć przycisk 

Zapisz (16). Jeżeli formularz nie zawiera błędów, zostanie wyświetlony komunikat zgodny z poniższym zrzutem 

ekranowym:  

 

W przypadku błędnego uzupełnienia któregoś z pól formularza, po kliknięciu przycisku Zapisz pojawi się przy 

nim komunikat informacyjny. Po poprawieniu wskazanych wartości można ponowić próbę zapisu. 

W przypadku wykrycia niezgodności zinwentaryzowanej i unieszkodliwionej masy wyrobu zawierającego 

azbest, która może wskazywać na prawdopodobne częściowe unieszkodliwienie wyrobu, wyświetlony zostanie 

komunikat informacyjny, w którym system poprosi o weryfikację poprawności wprowadzonych danych i dokonanie 

ewentualnej korekty wprowadzanej informacji (za kluczowe przyjmuje się uzgodnienie informacji zapisanej w Bazie 

Azbestowej z treścią Karty Przekazania Odpadu). 

W przypadku chęci opuszczenia formularza i powrotu do widoku sprzed uruchomienia formularza, należy 

kliknąć przycisk Anuluj (17). 

Edycja wybranego wyrobu jest możliwa po kliknięciu przycisku Edycja znajdującym się przy jej rekordzie 

w tabeli Lista wyrobów. Procedura edycji wyrobu jest analogiczna do procedury dodawania nowego wyrobu z tą 

różnicą, iż po załadowaniu formularza edycji wyrobu posiada on już uzupełnione pola wprowadzania zgodnie 

z danymi zapisanymi wcześniej w bazie danych. 
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4.2.6. Kopiowanie wyrobu do innej lokalizacji 

Funkcjonalność Kopiowanie wyrobu do innej lokalizacji jest dostępna dla użytkowników należących do grup 

Gminy, Urzędy Marszałkowskie, Administracja Bazy Azbestowej. 

Aby skopiować wyrób do innej lokalizacji należy kliknąć ikonę Kopiuj wyrób do innej lokalizacji zlokalizowaną 

w ostatniej kolumnie tabeli Lista wyrobów (za przyciskiem Edycja). Po jej kliknięciu zostanie wyświetlony 

analogiczny formularz jak przy dodawaniu/edycji lokalizacji, w którym w pierwszej kolejności należy w polu Wybierz 

metodę wskazywania docelowej lokalizacji (1) wybrać sposób uzupełnienia danych lokalizacji, do której 

skopiowany ma zostać wyrób. Do wyboru są dwie opcje:  

• Uzupełnienie formularza dodawania nowej lokalizacji [opcja obligatoryjna w przypadku tworzenia nowej 

lokalizacji dla kopiowanego wyrobu] – należy wprowadzić „ręcznie” wszystkie dane docelowej lokalizacji; 

• Wprowadzanie Id istniejącej lokalizacji [opcja preferowana przy kopiowaniu wyrobu do istniejącej 

w systemie lokalizacji] – należy wprowadzić Id istniejącej lokalizacji (2), do której skopiowany zostanie 

wyrób; po kliknięciu przycisku Załaduj dane lokalizacji (3) dane w formularzu (4) zostaną uzupełnione 

automatycznie; formularz można wyczyścić poprzez kliknięcie przycisku Wyczyść formularz (5). 
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Po uzupełnieniu formularza i kliknięciu przycisku Zapisz rozpoczęty zostanie proces walidacji lokalizacji. Jeżeli 

ręcznie wprowadzone dane lokalizacji będą wskazywać na lokalizację już istniejącą w systemie, to w wyniku 

standardowej walidacji zostanie wyświetlone okno z komunikatem: „Wskazana lokalizacja już istnieje. Czy chcesz 

skopiować do niej wskazany wyrób?” i opcjami do wyboru: 

• TAK -> po kliknięciu wyrób zostanie dopisany do lokalizacji już istniejącej jako kopia rekordu oryginalnego; 

pierwotny rekord wyrobu pozostanie w bazie bez zmian. 

• NIE -> nastąpi powrót do formularza (bez usuwania wcześniej wprowadzonych danych, aby była możliwość 

korekty danych); po skorygowaniu wpisów w formularzu i zatwierdzeniu zapisu danych, wyrób zostanie 

dopisany do nowoutworzonej lokalizacji jako kopia rekordu oryginalnego; pierwotny rekord wyrobu 

pozostaje w bazie bez zmian. 

Po zatwierdzeniu kopiowania wyrobu zostanie wyświetlony komunikat o treści: „Wyrób został skopiowany do 

wskazanej lokalizacji”. Po kliknięciu przycisku OK strona zostanie przeładowana - zostanie wyświetlony widok Listy 

wyrobów odpowiadający lokalizacji, do której skopiowany został wyrób.  

 

4.2.7. Przenoszenie wyrobu do innej lokalizacji 

Funkcjonalność Przenoszenie wyrobu do innej lokalizacji jest dostępna dla użytkowników należących do grup 

Gminy, Urzędy Marszałkowskie, Administracja Bazy Azbestowej. 

Aby przenieść wyrób do innej lokalizacji należy kliknąć ikonę Przenieś wyrób do innej lokalizacji zlokalizowaną 

w ostatniej kolumnie tabeli Lista wyrobów (za przyciskiem Kopiuj wyrób do innej lokalizacji ). Po jej kliknięciu 

zostanie wyświetlony analogiczny formularz jak przy dodawaniu/edycji lokalizacji, w którym w pierwszej kolejności 

należy w polu Wybierz metodę wskazywania docelowej lokalizacji (1) wybrać sposób uzupełnienia danych 

lokalizacji, do której przeniesiony ma zostać wyrób. Do wyboru są dwie opcje:  

• Uzupełnienie formularza dodawania nowej lokalizacji [opcja obligatoryjna w przypadku tworzenia nowej 

lokalizacji dla przenoszonego wyrobu] – należy wprowadzić „ręcznie” wszystkie dane docelowej lokalizacji; 

• Wprowadzanie Id istniejącej lokalizacji [opcja preferowana przy przenoszeniu wyrobu do istniejącej 

w systemie lokalizacji] – należy wprowadzić Id istniejącej lokalizacji (2), do której przeniesiony zostanie 

wyrób; po kliknięciu przycisku Załaduj dane lokalizacji (3) dane w formularzu (4) zostaną uzupełnione 

automatycznie; formularz można wyczyścić poprzez kliknięcie przycisku Wyczyść formularz (5). 

Po uzupełnieniu formularza i kliknięciu przycisku Zapisz rozpoczęty zostanie proces walidacji lokalizacji. Jeżeli 

wprowadzone dane będą dotyczyć lokalizacji już istniejącej, to w wyniku standardowej walidacji zostanie 

wyświetlone okno z komunikatem: „Wskazana lokalizacja już istnieje. Czy chcesz przenieść do niej wskazany 

wyrób?” i opcjami do wyboru: 

• TAK -> po kliknięciu wyrób zostanie dopisany do lokalizacji już istniejącej jako kopia rekordu oryginalnego; 

pierwotny rekord wyrobu zostanie zarchiwizowany. 

• NIE -> nastąpi powrót do formularza (bez usuwania wcześniej wprowadzonych danych, aby była możliwość 

korekty danych); po skorygowaniu wpisów w formularzu i zatwierdzeniu zapisu danych, wyrób zostanie 

dopisany do nowoutworzonej lokalizacji jako kopia rekordu oryginalnego; pierwotny rekord wyrobu 

zostanie zarchiwizowany. 

Po zatwierdzeniu przenoszenia wyrobu zostanie wyświetlony komunikat o treści: „Wyrób został przeniesiony do 

wskazanej lokalizacji”. Po kliknięciu przycisku OK strona zostanie przeładowana - zostanie wyświetlony widok Listy 

wyrobów odpowiadający lokalizacji, do której przeniesiony został wyrób.  
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4.2.8. Zgłoszenie wyrobu do usunięcia 

Funkcjonalność Zgłoś wyrób do usunięcia jest dostępna jedynie dla użytkowników z grupy Gminy. Zgłoszeniu 

do usunięcia podlegają wyłącznie wpisy błędnie wprowadzone do systemu (np. duplikaty w danych lub błędy w 

inwentaryzacji). W przypadku zgłoszeń dotyczących duplikatów wyrobów, w uzasadnieniu należy wskazać ID 

lokalizacji, do której przypisany został rekord wyrobu prawidłowo wprowadzonego do systemu dublujący rekord 

zgłaszany do usunięcia. 
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Aby zgłosić wybrany wyrób zawierający azbest do usunięcia, należy w tabeli Lista wyrobów kliknąć ikonę Zgłoś 

do usunięcia błędne dane. Po kliknięciu zostanie wyświetlony formularz zgłoszeniowy.  

 
W polu Uzasadnienie (pole obligatoryjne) (1) należy wprowadzić powód konieczności usunięcia danego wyrobu 

z Bazy Azbestowej. Po uzupełnieniu pola Uzasadnienie w celu zatwierdzenia zgłoszenia należy kliknąć przycisk Zgłoś 

do usunięcia błędne dane (3). Po kliknięciu zostanie wyświetlony komunikat zgodny z poniższym zrzutem 

ekranowym: 

 

a do Administracji Bazy Azbestowej zostanie przesłana wiadomość z informacją, który rekord został zgłoszony do 

„skasowania” z rejestru.  

Kliknięcie przycisku OK zamyka okno i przeładowuje strony – wyświetlona zostanie Lista wyrobów. 

W przypadku chęci powrotu do Listy wyrobów bez zgłaszania wyrobu do usunięcia, należy kliknąć przycisk 

Anuluj (2). 

 

 

 

4.2.9. Dodawanie/edycja lokalizacji instalacji zawierającej rury azbestowo-cementowe 

Funkcjonalność Dodawanie lokalizacji instalacji zawierającej rury azbestowo-cementowe jest dostępna dla 

użytkowników należących do grup Gminy, Urzędy Marszałkowskie, Administracja Bazy Azbestowej. 

Aby dodać nową lokalizację wyrobów zawierających azbest należy kliknąć przycisk Dodaj lokalizację rur a-c 

widoczny w górnej części modułu Wyroby. Wyświetlony zostanie formularz dodawania nowej lokalizacji instalacji 

zawierającej rury azbestowo-cementowe składający się z następujących pozycji: 
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• Sekcja Lokalizacja instalacji: 

o Miejscowość (pole obligatoryjne) (1) – należy wpisać co najmniej trzy znaki i wybrać miejscowość z listy 

dostępnych pozycji; 

o Część miejscowości (2) – należy wpisać co najmniej trzy znaki i wybrać nazwę części miejscowości z listy 

dostępnych pozycji; pole jest aktywne tylko w przypadku, gdy wybrana miejscowość posiada jednostki 

podrzędne; 

o Ulica (3) – należy wpisać co najmniej trzy znaki i wybrać nazwę ulicy z listy dostępnych pozycji;  

o Obręb ewidencyjny (pole obligatoryjne) (4) – należy wprowadzić numer obrębu ewidencyjnego, w którym 

znajduje się działka; na nr obrębu ewidencyjnego składa się - kod TERYT gminy (taki sam jak login, 

zapisywany automatycznie), r - rodzaj gminy (1-miejska, 2-wiejska, 4-obszar miejski, 5-obszar wiejski, 8-

dzielnica, 9-delegatura, zapisywany automatycznie) oraz numer obrębu wpisywany przez użytkownika 

składający się zawsze z 4 cyfr (w przypadku krótszych numerów obrębów należy dopełniać je cyfrą „0” na 

początku numeru); 

o Nr działki ewidencyjnej (pole obligatoryjne) (5) – należy wprowadzić numer działki; dopuszczalne znaki to 

cyfry, ukośnik i kropka (np. 12/9 lub 699); jeżeli występuje nr arkusza mapy, to należy wpisać go na 

początku, następnie wprowadzić kropkę i właściwy numer działki (np. 15.324/89); jeżeli instalacja rur 

azbestowo-cementowych przebiega przez więcej niż jedną działkę, możliwe jest dodanie kolejnych działek 

(6) poprzez kliknięcie przycisku Dodaj kolejną działkę (7); w przypadku wprowadzenia nadmiarowych 

działek możliwe jest ich usunięcie poprzez kliknięcie przycisku Usuń działkę (8); 

 

• Sekcja Wskazanie lokalizacji na mapie – w sekcji tej na mapie należy wrysować przebieg instalacji 

zawierające rury azbestowo-cementowe. W celu przybliżenia się do granic wprowadzonych działek, należy 

kliknąć przycisk Przybliż do działki (9) zlokalizowany w lewym górnym rogu mapy. Zmiana skali mapy 

możliwa jest za pośrednictwem przycisków [+] oraz [-] (10). Aby rozpocząć rysowanie należy kliknąć lewym 

klawiszem myszy w punkcie początku przebiegu instalacji, w której wykorzystywane są rury azbestowo-

cementowe. Następnie wskazywać kolejne punkty załamania trasy przebiegu instalacji klikając lewym 

klawiszem myszy. Aby zakończyć rysowanie, konieczne jest dwukrotne kliknięcie lewym klawiszem myszy 

w punkcie końcowym instalacji. Aby poprawić trasę przebiegu instalacji i wrysować ją na nowo, należy 

kliknąć przycisk Wyczyść geometrię (11), a następnie powtórzyć ww. kroki. W przypadku konieczności 

skorzystania z innego podkładu mapowego, należy kliknąć przycisk zmiany podkładu mapowego (12) – 

możliwe do wyboru są następujące podkłady mapowe: OpenStreetMap, Ortofotomapa, Mapa 

topograficzna, Uzbrojenie terenu (na wszystkie podkłady mapowe nakładana jest warstwa obrazująca 
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granice działek ewidencyjnych wraz z ich numeracją). Podkłady mapowe (poza OpenStreetMap) pochodzą 

z zasobów GUGiK. 

  

• Sekcja Dane dotyczące wykorzystującego wyroby: 

o Osoba (pole obligatoryjne) (13) – należy wybrać z listy rozwijalnej typ osobowości prawnej podmiotu 

władającego daną lokalizacją (opcje: prawna, fizyczna); 

o Wykorzystujący wyroby (pole obligatoryjne) (14) – należy wprowadzić imię i nazwisko władającego (osoby 

fizyczne) lub nazwę podmiotu (osoby prawne); 

o NIP (15)* – należy wpisać numer NIP; numer NIP powinien zostać podany w postaci ciągu 10 cyfr, bez 

znaków spacji i „-” między grupami cyfr; 

o REGON (pole obligatoryjne w przypadku osób prawnych) (16)* – należy wpisać numer REGON; numer 

REGON powinien zostać podany w postaci ciągu 9 cyfr, bez znaków spacji i „-” między grupami cyfr; 

o Miejscowość (17), Ulica (18), Nr domu (19), Nr lokalu (20), Kod pocztowy (21) – należy wprowadzić 

w odpowiednie pola dane adresowe władającego lokalizacją; kod pocztowy powinien zostać 

wprowadzony w formacie XX-XXX; 

o Telefon (22) – należy wpisać numer telefonu władającego lokalizacją; numer telefonu powinien zostać 

podany w postaci ciągu 9 cyfr, bez numeru kierunkowego kraju oraz bez znaków spacji i „-” między 

grupami cyfr; 

o E-mail (23) – należy wprowadzić adres e-mail władającego lokalizacją; 
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* W przypadku lokalizacji powiązanych z osobami prawnymi, wartości w polach: Osoba, Wykorzystujący wyroby, 

NIP, REGON, Miejscowość, Ulica, Nr domu, Nr lokalu oraz Kod pocztowy mogą zostać zaczytane z rejestru GUS 

REGON lub z bazy danych. Aby tego dokonać, należy kliknąć odpowiednio na przycisk Załaduj dane na podstawie 

REGON (24) lub NIP (25) lub Wyszukaj podmiot w Bazie Azbestowej. W wyświetlonym oknie: 

 

przy wyborze pierwszej opcji należy wprowadzić w żądanym polu pełny REGON lub NIP podmiotu, zaś w drugim 

wariancie wystarczające jest podanie co najmniej 4 pierwszych cyfr REGON lub NIP. Wprowadzony numer należy 

zatwierdzić przyciskiem Szukaj. W wyniku działa funkcjonalności zostanie wyświetlona lista podmiotów, które 

odpowiadają zadanym kryteriom wyszukiwania. Po kliknięciu na wybranym elemencie listy dane zostaną 

załadowane do formularza dodawania lokalizacji. 

• Sekcja Dane dotyczące wyrobu w instalacji: 

o Nazwa obiektu (26) – należy wprowadzić nazwę obiektu; 

o Rodzaj zabudowy (pole obligatoryjne) (27) – należy wybrać odpowiednią wartość z listy rozwijalnej; 

o Rodzaj instalacji (pole obligatoryjne) (28) – należy wybrać odpowiednią wartość z listy rozwijalnej; 

o Typ instalacji (pole obligatoryjne) (29) – należy wybrać odpowiednią wartość z listy rozwijalnej; 

o Sposób eksploatacji instalacji (pole obligatoryjne) (30) – należy wybrać odpowiednią wartość z listy 

rozwijalnej; 
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o Rodzaj wyrobu (pole obligatoryjne) (31) – należy wybrać odpowiednią wartość z listy rozwijalnej; 

o Planowany rok unieszkodliwienia wyrobu (pole obligatoryjne) (32) – należy wybrać odpowiednią wartość 

z listy rozwijalnej; 

o Ocena stanu tech. wg stopnia pilności (pole obligatoryjne) (33) – należy wybrać odpowiednią wartość 

z listy rozwijalnej; obok nazwy pola wyświetlana jest podpowiedź dotycząca stopnia pilności; 

o Zabezpieczenie instalacji (pole obligatoryjne) (34) – należy wybrać odpowiednią wartość z listy rozwijalnej; 

o Termin zabezpieczenia instalacji (35) – data powinna zostać wprowadzona w formacie RRRR-MM-DD – 

można w tym celu skorzystać z widżetu kalendarza wyświetlającego się po kliknięciu kursorem w pole daty 

(patrz rozdział 6.3); pole jest obligatoryjne do uzupełnienia tylko wtedy, gdy w polu Zabezpieczenie 

instalacji wybrano wartość instalacja zabezpieczona do czasu usunięcia azbestu lub instalacja 

zabezpieczona trwale; 

o Termin usunięcia azbestu z instalacji (36) – data powinna zostać wprowadzona w formacie RRRR-MM-DD 

– można w tym celu skorzystać z widżetu kalendarza wyświetlającego się po kliknięciu kursorem w pole 

daty (patrz rozdział 6.3); pole jest obligatoryjne do uzupełnienia tylko wtedy, gdy w polu Zabezpieczenie 

instalacji wybrano wartość instalacja usunięta; 

o Jednostka miary [dla wyrobu zinwentaryzowanego] (pole obligatoryjne) (37) – pole nieedytowalne 

uzupełnianie automatyczne automatycznie jednostką [m]; w polu Przelicznik (39) zostanie wyświetlona 

wartość przelicznika stosowana do obliczenia masy unieszkodliwionego wyrobu w kg; w polu Ilość wyrobu 

[kg] (40) zostanie wyliczona masa wyrobu w kg; 

o Długość instalacji (pole obligatoryjne) (38) – należy podać wartość liczbową określającą ilość wyrobu 

zinwentaryzowanego w jednostce wybranej w polu Jednostka miary [dla wyrobu zinwentaryzowanego]; 

o Jednostka miary [dla wyrobu unieszkodliwionego] (41) – należy wybrać odpowiednią wartość z listy 

rozwijalnej; w polu Przelicznik (43) zostanie wyświetlona wartość przelicznika stosowana do obliczenia 

masy unieszkodliwionego wyrobu w kg; w polu Ilość wyrobu [kg] (44) zostanie wyliczona masa wyrobu w 

kg; 

o Długość unieszkodliwionego odcinka instalacji (42) – należy podać wartość liczbową określającą ilość 

wyrobu unieszkodliwionego w jednostce wybranej w polu Jednostka miary [dla wyrobu 

unieszkodliwionego] (43); w polu Unieszkodliwiono w br. [kg] (44) zostanie wyliczona masa wyrobu w kg; 

o Rok unieszkodliwienia wyrobu (45) – należy wybrać odpowiednią wartość z listy rozwijalnej; pole jest 

aktywne tylko wtedy, gdy uzupełniona została wartość w polu Długość unieszkodliwionego odcinka 

instalacji; 

o Pozostało (46) – pole obliczane automatycznie, wskazuje masę wyrobu pozostałą do unieszkodliwienia; 

o Nazwa i numer dokumentu (47) – należy wprowadzić informację nt. numeru dokumentu; 

o Data wpływu dokumentu (48) – data powinna zostać wprowadzona w formacie RRRR-MM-DD – można w 

tym celu skorzystać z widżetu kalendarza wyświetlającego się po kliknięciu kursorem w pole daty (patrz 

rozdział 6.3); 

o Data ostatniej aktualizacji dokumentu (49) – data powinna zostać wprowadzona w formacie RRRR-MM-

DD – można w tym celu skorzystać z widżetu kalendarza wyświetlającego się po kliknięciu kursorem w 

pole daty (patrz rozdział 6.3); 

o Inne istotne informacje (50) – pole tekstowe na dodatkowe uwagi; 
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Po wypełnieniu wszystkich obligatoryjnych pól formularza, w celu zapisania wyrobu należy kliknąć przycisk 

Zapisz. Jeżeli formularz nie zawiera błędów, zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że rekord został 

zapisany. 

W momencie zapisu system weryfikuje również poprawność danych wprowadzonej działki ewidencyjnej 

poprzez jej wyszukanie w bazie danych Bazy Azbestowej oraz za pośrednictwem usługi GUGiK ULDK. W przypadku 

niewykrycia wskazanej działki ewidencyjnej w ww. rejestrach, zostanie wyświetlony komunikat: 

 
Kliknięcie przycisku Tak spowoduje zapis lokalizacji bez możliwości jej wyświetlenia w portalu GeoAzbest, zaś 

kliknięcie przycisku Nie skutkować będzie powrotem do edycji formularza. 

 

W przypadku błędnego uzupełnienia któregoś z pól formularza, po kliknięciu przycisku Zapisz pojawi się przy 

nim komunikat informacyjny. Po poprawie wskazanych w formularzu wartości można ponowić próbę zapisu. 

W przypadku chęci opuszczenia formularza i powrotu do widoku sprzed uruchomienia formularza, należy 

kliknąć przycisk Anuluj. 

Edycja wyrobu stanowiącego element instalacji rur azbestowo-cementowych jest możliwa po kliknięciu 

przycisku Edytuj znajdującego się przy rekordzie lokalizacji w tabeli Lista lokalizacji, a także po kliknięciu przycisku 

Edytuj znajdującego się przy rekordzie wyrobu w tabeli Lista wyrobów. Procedura edycji wyrobu stanowiącego 

element instalacji rur azbestowo-cementowych jest analogiczna do procedury dodawania nowej lokalizacji takiego 

z tą różnicą, że po załadowaniu formularza edycji jest on już uzupełniony w zakresie pól wprowadzania zgodnie 

z danymi zapisanymi wcześniej w bazie danych. 

 

4.3. Usuwanie wyrobów  

Funkcjonalność Usuwanie wyrobów jest dostępna dla użytkowników należących do grupy Administracja Bazy 

Azbestowej. 

Po wybraniu pozycji Usuwanie wyrobów w menu System zarządzania danymi, prezentowane jest zestawienie 

tabelaryczne wszystkich lokalizacji, w których zlokalizowane są wyroby azbestowe przeznaczone do usunięcia (1) . 

W przypadku kliknięcia w widoku Lista lokalizacji zgłoszonych do usunięcia na rekord dotyczący wybranej 

lokalizacji, strona zostanie przeładowana i wyświetlona zostanie Lista wyrobów zgłoszonych do usunięcia: 
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Układ tabeli, opcje wyświetlania oraz funkcjonalności z zakresu wyszukiwania (2) są identyczne jak w tabeli 

Lista lokalizacji (patrz rozdział 4.2.1). W ostatniej kolumnie tabeli zamiast ikon Edytuj oraz Usuń znajdują się ikony: 

Uzasadnienie zgłoszenia (5), Przenieś lokalizację do archiwum (6), Odrzuć zgłoszenie (7) oraz Zgłoś do analizy (8). 

 
Kliknięcie danej ikony wywołuje następujące reakcje: 

• Uzasadnienie zgłoszenia – po kliknięciu wyświetlony zostanie komunikat z treścią uzasadnienia w postaci:  

 

Po kliknięciu przycisku OK komunikat zostanie zamknięty. 

• Przenieś lokalizację do archiwum – po kliknięciu wyświetlony zostanie komunikat z pytaniem:  
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Po kliknięciu przycisku TAK nastąpi przeniesienie rekordu do archiwum zgodnie z procedurą "kasowania" 

rekordów oraz wyświetlony zostanie komunikat: "Lokalizacja została przeniesiona do archiwum" lub 

"Wyrób został przeniesiony do archiwum". Do użytkownika, który zgłosił kasowany rekord do usunięcia 

zostanie przesłana drogą e-mail informacja o pozytywnym rozpatrzeniu jego prośby. Kliknięcie przycisku 

NIE powoduje cofnięcie się do wcześniejszego widoku listy lokalizacji/wyrobów. 

• Odrzuć zgłoszenie - po kliknięciu wyświetlona zostanie podstrona z formularzem do wprowadzenia treści 

uzasadnienia odrzucenia (pole obligatoryjne): 

 

Kliknięcie przycisku Zatwierdź spowoduje zapisanie przyczyny odrzucenia zgłoszenia w bazie danych -

zostanie wyświetlony komunikat: "Zgłoszenie zostało odrzucone". Do użytkownika, który zgłosił kasowany 

rekord do usunięcia zostanie przesłana drogą e-mail informacja o odrzuceniu jego prośby wraz z podaniem 

przyczyny odrzucenia zgłoszenia. Naciśnięcie przycisku Anuluj powoduje powrót do widoku listy obiektów 

zgłoszonych do usunięcia (odpowiednio lokalizacji lub wyrobów). 

• Zgłoś do analizy - po kliknięciu wyświetlony zostanie komunikat z pytaniem:  

 

Po kliknięciu przycisku TAK nastąpi nadanie danemu rekordowi statusu „Do analizy”, oraz wyświetlony 

zostanie komunikat: "Lokalizacja została zgłoszona do analizy" lub "Wyrób został zgłoszony do analizy". 

Kliknięcie przycisku NIE powoduje cofnięcie się do wcześniejszego widoku listy lokalizacji/wyrobów. 

Wszystkie rekordy ze statusem „do analizy” są wyświetlane w module Lista lokalizacji zgłoszonych do 

analiz. 

W przypadku Listy lokalizacji zgłoszonych do usunięcia ww. przyciski będą wyświetlane tylko w przypadku, 

gdy cała lokalizacja została zgłoszona do usunięcia (3). W pozostałych przypadkach przedmiotem "kasowania" są 

wyłącznie rekordy dotyczące wyrobów azbestowych, a nie cała lokalizacja (4), a tym samym przyciski te będą 

dostępne tylko w tabeli Lista wyrobów do usunięcia. Sposób ich funkcjonowania jest tam identyczny z wyżej 

opisanym. 

 

4.4. Usuwanie wyrobów (do analizy) 

Funkcjonalność Usuwanie wyrobów (do analizy) jest dostępna dla użytkowników należących do grup 

Ministerstwo Rozwoju oraz Administracja Bazy Azbestowej. 
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Po wybraniu pozycji Usuwanie wyrobów (do analizy) w menu System zarządzania danymi, prezentowane jest 

zestawienie tabelaryczne wszystkich lokalizacji, w których zlokalizowane są wyroby azbestowe przeznaczone do 

usunięcia wymagające dodatkowej analizy (1) . 

W przypadku kliknięcia w widoku Lista lokalizacji zgłoszonych do analizy na rekord dotyczący wybranej 

lokalizacji, strona zostanie przeładowana i wyświetlona zostanie Lista wyrobów zgłoszonych do analizy: 

 

Układ tabeli, opcje wyświetlania oraz funkcjonalności z zakresu wyszukiwania (2) są identyczne jak w tabeli 

Lista lokalizacji (patrz rozdział 4.2.1). W ostatniej kolumnie tabeli zamiast ikon Edytuj oraz Usuń znajdują się ikony: 

Uzasadnienie zgłoszenia (5), Przenieś lokalizację do archiwum (6) oraz Odrzuć zgłoszenie (7). 
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Kliknięcie danej ikony wywołuje następujące reakcje: 

• Uzasadnienie zgłoszenia – po kliknięciu wyświetlony zostanie komunikat z treścią uzasadnienia w postaci:  

 

Po kliknięciu przycisku OK komunikat zostanie zamknięty. 

• Przenieś lokalizację do archiwum – po kliknięciu wyświetlony zostanie komunikat z pytaniem:  

 

Po kliknięciu przycisku TAK nastąpi przeniesienie rekordu do archiwum zgodnie z procedurą "kasowania" 

rekordów oraz wyświetlony zostanie komunikat: "Lokalizacja została przeniesiona do archiwum" lub 

"Wyrób został przeniesiony do archiwum". Kliknięcie przycisku NIE powoduje cofnięcie się do 

wcześniejszego widoku listy lokalizacji/wyrobów. 

 

• Odrzuć zgłoszenie - po kliknięciu wyświetlona zostanie podstrona z formularzem do wprowadzenia treści 

uzasadnienia odrzucenia (pole obligatoryjne): 

 

Kliknięcie przycisku Zatwierdź spowoduje zapisanie przyczyny odrzucenia zgłoszenia w bazie danych -

zostanie wyświetlony komunikat: "Zgłoszenie zostało odrzucone". Naciśnięcie przycisku Anuluj powoduje 

powrót do widoku listy obiektów zgłoszonych do usunięcia (odpowiednio lokalizacji lub wyrobów). 

W przypadku Listy lokalizacji zgłoszonych do analizy ww. przyciski będą wyświetlane tylko w przypadku, gdy 

cała lokalizacja została zgłoszona do usunięcia (3). W pozostałych przypadkach przedmiotem "kasowania" są 

wyłącznie rekordy dotyczące wyrobów azbestowych, a nie cała lokalizacja (4), a tym samym przyciski te będą 

dostępne tylko w tabeli Lista wyrobów do usunięcia. Sposób ich funkcjonowania jest tam identyczny z wyżej 

opisanym. 



PRZEDMIOT PROJEKTU: ŚWIADCZENIE USŁUG UTRZYMANIA I ROZWOJU SYSTEMU BAZY AZBESTOWEJ (2) 

SYSTEM BAZA AZBESTOWA – INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S T R O N A  | 35 

4.5. Dane zagregowane 

Po wybraniu pozycji Dane zagregowane w menu System zarządzania danymi, prezentowany jest zestaw 

danych tabelarycznych (1), przedstawiających dane liczbowe o masie wyrobów azbestowych zinwentaryzowanych, 

unieszkodliwionych oraz pozostałych do unieszkodliwienia na terenie danej jednostki administracyjnej powiązanej 

z zalogowanym użytkownikiem.  

Dane te zostały podzielone na poszczególne tabele wg kryterium rodzaju wyrobu (widoczne dla wszystkich 

użytkowników posiadających dostęp do Systemu Zarządzania Danymi) oraz położenia w poszczególnych 

jednostkach administracyjnych:  

• Użytkownicy z grup Administracja Bazy Azbestowej oraz Ministerstwo Rozwoju posiadają wgląd do tabel 

danych zagregowanych na poziomie województwa, powiatu oraz gminy; 

• Użytkownicy z grupy Urząd Marszałkowski posiadają wgląd do tabel danych zagregowanych na poziomie 

powiatu oraz gminy; 

• Użytkownicy z grupy Starostwa Powiatowe posiadają wgląd do tabel danych zagregowanych na poziomie 

gminy; 

• Użytkownicy z grupy Gminy posiadają wgląd do tabel danych zagregowanych na poziomie miejscowości. 

Zestawienia te generowane są dynamicznie przy każdorazowym odświeżeniu strony w oparciu o aktualne dane 

znajdujące się w systemie. 

Poszczególne zestawienia generują się po kliknięciu na ich tytule (2) lewym klawiszem myszy lub ustawieniu 

na nim tzw. fokusa przy pomocy klawisza TAB i naciśnięciu klawisza ENTER. Zestawienia można zwinąć (3) poprzez 

ponowne kliknięcie na pytaniu lewym klawiszem myszy lub wciśnięcie klawisza ENTER.  

Każde z zestawień może być dynamicznie filtrowane przy użyciu pola Wyszukaj (4) – po wpisaniu żądanej treści 

tabela prezentująca dane zestawienie zostanie zawężona do zakresu odpowiadającemu wpisanemu parametrowi. 

Każde z zestawień można wyeksportować do pliku CSV – należy w tym celu kliknąć przycisk Eksportuj wszystkie 

dane do pliku CSV (5) znajdujący się nad tabelą, której dane mają zostać zapisane. 
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Zakres danych poddanych agregacji można zmienić korzystając z narzędzia Wyszukiwanie zaawansowane 

(opis narzędzia znajduje się w rozdziale 4.6). W przypadku utrzymania w sesji parametrów wyszukiwania, w module 

Dane zagregowane zostanie wyświetlony komunikat: 

 

Kliknięcie na komunikacie powoduje wyczyszczenie parametrów filtrowania – strona zostanie przeładowana, do 

tabel załadowane zostaną domyślne wartości wynikające ze standardowej agregacji danych dla danej jednostki 

administracyjnej powiązanej z zalogowanym użytkownikiem. 

4.6. Wyszukiwanie zaawansowane 

Po wybraniu pozycji Wyszukiwanie zaawansowane w menu System zarządzania danymi, wyświetlony 

zostanie formularz budowania zapytań wieloparametrowych, pozwalających na precyzyjne filtrowanie danych 

zgromadzonych w systemie Baza Azbestowa. 

Formularz podzielony jest na dwie części:  

• formularz filtracji danych wg ich przynależności do konkretnej jednostki administracyjnej (1); 

• formularz filtracji danych wg wartości ich atrybutów (2); 

W przypadku pierwszej części formularza, całkowitą dowolność wyboru parametrów posiadają jedynie 

użytkownicy z grup Administracja Bazy Azbestowej oraz Ministerstwo Rozwoju . Użytkownicy z grupy Urzędy 

Marszałkowskie nie mają możliwości wyboru województwa jako kryterium filtrowania danych. Użytkownicy z grupy 

Starostwa powiatowe mogą filtrować dane jedynie z uwzględnieniem pola gminy, zaś użytkownicy z grupy Gminy 

nie mają możliwości żadnej zmiany w zakresie parametrów filtrowania wg jednostek administracyjnych. 

W celu skorzystania z filtrowania danych o wyrobach azbestowych w oparciu o wartości ich atrybutów, należy 

przygotować odpowiednią konfigurację zapytania (3) w postaci złożenia takich elementów jak: typ filtrowanego 

pola, operator zapytania oraz żądana wartość służąca filtrowaniu. Liczbę warunków filtrowania danych można 

modyfikować – dodanie kolejnego warunku jest możliwe poprzez kliknięcie przycisku Dodaj kolejne pole 

filtrowania (10), zaś usunięcie wybranego warunku odbywa się poprzez kliknięcie przycisku Usuń (11). 
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Warunki filtrowania danych można łączyć ze sobą za pomocą jednego z operatorów (4): i albo lub. 

W polu Filtrowane pole (5) należy wybrać atrybut, którego wartość będzie badana w wyniku przesłania 

zapytania do bazy danych. 

Pole Operator (6) definiuje sposób porównania wartości zadanego atrybutu z jego wartościami przypisanymi 

dla poszczególnych obiektów zapisanych w bazie danych. Wskazując kursorem myszy dany rodzaj operatora, 

wyświetlony zostanie jego krótki opis. 

Dane wprowadzane w polu Wartość (7) powinny spełniać niżej wymienione kryteria odpowiednio do 

wybranego pola filtrowania (Nazwa pola – typ danych): 

• TERYT – tekst o długości od dwóch do maksymalnie 8 znaków, w tym maks. 7 cyfr + jeden znak “_”; 

• Miejscowość – tekst; 

• Część miejscowości – tekst; 

• Ulica – tekst; 

• Numer domu – tekst; 

• Nr działki ewidencyjnej – tekst; 

• Obręb ewidencyjny – tekst; 

• Data wprowadzenia lokalizacji – data (z możliwością wyboru z widoku kalendarza); 

• Data ostatniej edycji lokalizacji – data (z możliwością wyboru z widoku kalendarza); 

• Kto ostatni edytował – dokładnie 6 cyfr; 

• ID Lokalizacji – liczba całkowita; 

• Osoba – lista rozwijalna zawierająca pozycje: fizyczna(1), prawna(0);     

• Wykorzystujący wyroby – tekst; 

• NIP – tekst; 

• REGON – tekst; 

• Miejscowość – tekst; 

• Ulica – tekst; 

• Nr domu – tekst; 

• Nr lokalu – tekst; 

• Kod pocztowy – tekst; 

• Telefon – liczba całkowita, dokładnie 9 cyfr; 

• E-mail – tekst, walidacja wyrażeniem regularnym; 

• ID wyrobu – liczba całkowita; 

• Rodzaj zabudowy – lista rozwijalna; 

• Nazwa obiektu – tekst; 

• Rodzaj wyrobu – lista rozwijalna; 

• Rok unieszkodliwienia wyrobu – liczba całkowita, dokładnie 4 cyfry;  

• Planowany rok unieszkodliwienia wyrobu – liczba całkowita, dokładnie 4 cyfry; 

• Ocena stanu tech. wg stopnia pilności – lista rozwijalna; 

• Jednostka miary dla wyrobu zinwentaryzowanego – lista rozwijalna; 

• Ilość wyrobu w jednostkach pierwotnych – liczba; 

• Ilość wyrobu [kg] – liczba; 

• Jednostka miary dla wyrobu unieszkodliwionego – lista rozwijalna; 

• Ilość przekazana do unieszkodliwienia – liczba; 

• Unieszkodliwiono w br. [kg] – liczba; 

• Pozostało do unieszkodliwienia – liczba; 

• Nazwa i numer dokumentu – tekst; 
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• Data wpływu dokumentu – data (z możliwością wyboru z widoku kalendarza); 

• Data ostatniej aktualizacji dokumentu – data (z możliwością wyboru z widoku kalendarza); 

• Data wprowadzenia wyrobu – data (z możliwością wyboru z widoku kalendarza); 

• Data ostatniej edycji wyrobu – data (z możliwością wyboru z widoku kalendarza). 

 
Po skonfigurowaniu docelowego zakresu parametrów filtrowania, wykonanie zapytania należy uruchomić 

poprzez jeden z przycisków: 

• Szukaj (12) – w przypadku, gdy chcemy wyświetlić listę wszystkich lokalizacji wyrobów azbestowych 

spełniających zadane warunki filtrowania → strona zostanie przeładowana, następnie wyświetlona zostanie 

Lista lokalizacji przedstawiająca wyfiltrowane dane; 

• Pokaż dane zagregowane (13) – w przypadku, gdy chcemy wygenerować zestawienie masy wyrobów 

zawierających azbest, spełniających zadane warunki filtrowania → strona zostanie przeładowana, 

następnie wyświetlone zostaną Dane zagregowane; 

Do momentu wyczyszczenia parametrów wyszukiwania, w obu modułach będzie wyświetlany komunikat: 

 

Kliknięcie na komunikacie powoduje wyczyszczenie parametrów filtrowania – strona zostanie przeładowana, a do 

tabel załadowane zostaną domyślne wartości danego widoku dla danej jednostki administracyjnej powiązanej z 

zalogowanym użytkownikiem. 

W przypadku chęci szybkiego „wyzerowania” ustawionych dotychczas parametrów filtrowania i przygotowania 

nowego zapytania, można skorzystać z przycisków czyszczenia formularza Wyszukiwania zaawansowanego.  

Nad tabelą filtrów znajduje się przycisk Wyczyść filtr (8), którego kliknięcie "zeruje" wszystkie wybrane 

parametry dla wszystkich filtrów ustawionych na stronie. 

Każdy wiersz filtrowania posiada przycisk o nazwie Czyść (9) (w dodatkowej kolumnie na końcu tabeli) , którego 

kliknięcie "zeruje" wszystkie wybrane parametry danego wiersza filtrowania. 

Wszystkie filtry uaktywniane w module Wyszukiwanie zaawansowane w trakcie pracy z systemem są 

utrzymywane w sesji aż do ich ręcznego usunięcia lub zakończenia sesji (wylogowania się użytkownika). 

 

4.7. Import plików SHP 

Po wybraniu pozycji Import plików SHP w menu System Zarządzania Danymi, prezentowany jest ekran System 

przesyłania danych przestrzennych o lokalizacji wyrobów azbestowych zawierający: 

• przycisk umożliwiający zaimportowanie przygotowanego wcześniej pliku shp (1); 

• szczegółowe instrukcje, które zostaną pobrane na dysk lokalny komputera lub otwarte w oknie przeglądarki 

po naciśnięciu przycisków: Szczegółowa instrukcja przygotowania pliku do weryfikacji (2), Szablon pliku 

shp (3), Instrukcja systemu weryfikacji danych przestrzennych (4); 

• sekcję zawierającą wyjaśnienia (5). 
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W celu zaimportowania przygotowanego wcześniej pliku shp do bazy należy wybrać przycisk Wybierz plik (1). 

W oknie, które się pojawi należy wskazać odpowiedni plik na dysku komputera (6) a następnie kliknąć przycisk 

Otwórz (7). 

 

Po zakończeniu procesu importowania pliku wyświetlony zostanie komunikat informacyjnych, w którym 

w przypadku wykrycia błędu wskazana zostanie przyczyna nieprawidłowości. W przypadku plików o prawidłowej 
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strukturze nastąpi powrót do ekranu System przesyłania danych przestrzennych o lokalizacji wyrobów 

azbestowych, na którym wyświetlony zostanie Raport z przetwarzania danych z pliku SHP (8). 

 

Raport zawiera informację o wyniku przetworzenia danych geometrycznych (9) oraz zestawienie informacji 

podsumowujących przeprowadzony import danych w postaci tabelarycznej (10), które może zostać zapisane do 

pliku PDF jako raport z importu poprzez kliknięcie przycisku Generuj raport (11). 

W przypadku gmin, w których do tej pory nie została zastosowana procedura weryfikacji zgodności danych 

geometrycznych z informacją opisową zawartą w Bazie Azbestowej możliwe jest usunięcie dotychczas 
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załadowanych danych geometrycznych celem wgrania do systemu ich zaktualizowanej wersji. W tym celu należy 

skorzystać z przycisku Usuń wszystkie dane geometryczne z Bazy Azbestowej (12). 

 

4.8. Raporty roczne 

Po wybraniu pozycji Raporty roczne w menu System Zarządzania Danymi, prezentowane dwa zestawienia 

tabelaryczne: 

• Zestawienie raportów (1) - Dla każdej z gmin przeznaczono jeden rekord w tabeli opisany zestawem 

atrybutów takich jak: Kod TERYT, Nazwa gminy, Rodzaj gminy, Powiat, Województwo, Rok spr., Data 

przesłania raportu, Otrzymano, Przesłano w terminie.  

• Zestawienie gmin, które nie przesłały raportu za ostatni okres sprawozdawczy (2) - Dla każdej z gmin 

przeznaczono jeden rekord w tabeli opisany zestawem atrybutów takich jak: Kod TERYT, Nazwa Gminy, 

Powiat, Ostatni rok sprawozdawczy gminy.  

UWAGA! Zestawienie raportów jest dostępne dla użytkownika gminnego tylko w przypadku, gdy uprzednio 

przesłał on już przynajmniej jeden raport roczny. Zestawienie gmin, które nie przesłały raportu za ostatni 

okres sprawozdawczy nie jest dostępne dla użytkowników gminnych. 
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Liczbę wyświetlanych rekordów w obu zestawieniach można ograniczyć do zakresu zdefiniowanego za pomocą 

pól dynamicznego filtrowania umiejscowionych pod tytułami tabel (3,4). Aby dokonać filtracji należy wpisać żądaną 

wartość w odpowiednie pole filtrowania – dane będą filtrowane dynamicznie już podczas wpisywania wartości. Aby 

wyczyścić wprowadzone parametry filtrowania należy wykasować wartości z pól wyszukiwania. Dodatkowo można 

skorzystać z filtrowania danych wg wskazanego roku (14). 

 

 
Listę wszystkich gmin z obu tabel można wyeksportować do plików CSV – należy w tym celu kliknąć przycisk 

Eksportuj wszystkie dane do pliku CSV (5,6) – przyciski znajdują się po prawej stronie, na wysokości tytułów tabel. 

Eksportowaniu podlegają wszystkie dane wyświetlone w tabeli w chwili wywołania procedury eksportu. 

Dla każdego raportu tabeli Zestawienie raportów pobrać można raport w formie dokumentu pdf – w tym celu 

należy kliknąć przycisk Raport (7) znajdujący się po prawej stronie tabeli w kolumnie Raport. Po kliknięciu przycisku 

raport zostanie zapisany na dysku komputera. 

W celu wyświetlenia szczegółowych informacji dotyczących wybranego rekordu kliknąć należy przycisk Opcje 

(8,9), znajdujący się w obu tabelach po prawej stronie. Po kliknięciu przycisku pojawi się okno z zawierające 

informacje odpowiednie dla poszczególnych tabel: 

• Informacje o liczbie wszystkich wyrobów, wyrobach edytowanych, unieszkodliwionych i dodanych oraz o 

dacie ostatniej edycji danych (10) dla tabeli Zestawienie raportów: 
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• Informacje o osobie obsługującej BA w gminie (12) dla tabeli Zestawienie gmin, które nie przesłały 

raportu za ostatni okres sprawozdawczy: 

 

Kliknięcie przycisku OK (11,13) w przypadku obu komunikatów powoduje powrót do strony głównej Raportów 

rocznych. 

 

4.9. Przesyłanie raportu rocznego 

Po wybraniu pozycji Raporty roczne w menu System Zarządzania Danymi przez użytkownika gminnego, nad 

tabelą Zestawienie raportów dostępny jest panel zarządzania przesyłaniem raportów. 

Aby przesłać lub zaktualizować raport roczny w polu (1) należy wybrać rok, którego ma dotyczyć przesłanie 

raportu. Pole wyboru roku, którego ma dotyczyć przesyłany raport jest polem w formie listy rozwijalnej. Lista 

zawiera wartości dotyczące lat, dla których gmina nie przesłała jeszcze lub też przesłany raport nie został jeszcze 

potwierdzony jako otrzymany przez UM. 

 Po wybraniu odpowiedniego roku należy kliknąć przycisk Prześlij raport (2). Jeżeli dla wybranego roku raport 

został już wcześniej przesłany, ale nie został oznaczony jako otrzymany w UM, to wtedy zamiast przycisku Prześlij 

raport wyświetlony zostanie przycisk Aktualizuj raport. 

Kliknięcie przyciski Prześlij raport/Aktualizuj raport powoduje wyświetlenie okna z podsumowaniem 

statystycznym pracy gminy w Bazie Azbestowej we wskazany wcześniej roku sprawozdawczym oraz pytaniem: Czy 

chcesz przesłać/zaktualizować raport roczny zawierający poniższe dane? Kliknięcie przycisku TAK zatwierdza 

przesłanie raportu. 
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UWAGA: Okres sprawozdawczy obejmuje czas pomiędzy 1 kwietnia wskazanego roku, a dniem 31 marca roku 

następnego. Tylko raporty przesłane do 31 marca włącznie są traktowane jako raporty przesłane w terminie. 

 

 

Przeglądanie i filtrowanie przesłanych raportów jest możliwe za pośrednictwem pola wyboru roku (3), którego 

ma dotyczyć lista raportów widoczna w Zestawieniu raportów. Domyślnie aplikacja wyświetla zestawienie dla 

ostatniego roku sprawozdawczego, jednak użytkownik w każdej chwili może zmienić wskazany rok na inny lub też 

wybrać opcję „wszystkie lata”, która wyświetli wszystkie dostępne raporty. Filtracja według roku może być używana 

łącznie z polem wyszukiwania (warunki ograniczające wyświetlane zestawienie sumują się). 

W tabeli Zestawienie raportów w kolumnie Przesłano w terminie (4) zawarta jest informacja, czy dany raport 

został przesłany w terminie (oznaczenie znakiem ✓, jeżeli raport został przesłany w terminie). Kolumna ta jest 

sortowalna. 

 

4.10. Weryfikacja gmin 

Po wybraniu pozycji Weryfikacja gmin w menu System Zarządzania Danymi, prezentowane jest tabelaryczne 

zestawienie gmin (1) z informacją o liczbie zweryfikowanych i niezweryfikowanych lokalizacji oraz liczbie lokalizacji 

wyrobów zawierających azbest pozostałych do unieszkodliwienia nieaktualizowanych od 5 lat. 
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Dla każdej z gmin przeznaczono jeden rekord w tabeli opisany zestawem atrybutów takich jak: Kod gminy, 

Nazwa gminy, Liczba zweryfikowanych lokalizacji [osoba fizyczna / osoba prawna], Liczba niezweryfikowanych 

lokalizacji [osoba fizyczna / osoba prawna], Liczba lokalizacji nieaktualizowanych od 5 lat [osoba fizyczna / osoba 

prawna], Liczba lokalizacji nieaktualizowanych od 5 lat (pozostałe do unieszkod.), Liczba lokalizacji weryfikowanych 

z użyciem ULDK, Data przesłania ostatniego powiadomienia o konieczności weryfikacji danych, Opcje. Kliknięcie 

przycisku Pokaż dane kontaktowe (2) w kolumnie Opcje pozwala wyświetlić podgląd danych kontaktowych do 

przedstawiciela danej gminy zajmującego się Bazą Azbestową. Przycisk Wyślij powiadomienie o konieczności 

weryfikacji danych (3) pozwala na wysłanie wiadomości e-mail do operatora Bazy Azbestowej po stronie danej 

gminy z powiadomieniem o konieczności aktualizacji danych dotyczących lokalizacji wyrobów zawierających azbest, 

które nie zostały poprawnie zweryfikowane w systemie. 

 

4.11. Dodaj/Edytuj Program Usuwania Azbestu 

Aby dodać nowy program należy wybrać z menu System Zarządzania Danymi opcję Dodaj/Edytuj Program 

Usuwania Azbestu. Po wybraniu tej opcji prezentowany jest formularz umożliwiający wprowadzenie odpowiednich 

danych: 

• Nazwa jednostki (pole obligatoryjne) (1) – w polu tym należy wprowadzić pełną nazwę jednostki, której 

dotyczy program; 

• Telefon (pole obligatoryjne) (2) –numer telefonu powinien zostać podany w postaci ciągu 9 cyfr; 

• Status (pole obligatoryjne) (3) – należy wybrać jedną z opcji z listy rozwijalnej; 

• Data uchwalenia dokumentu (pole obligatoryjne) (4) - data powinna zostać wprowadzona w formacie RRRR-

MM-DD – można w tym celu skorzystać z widżetu kalendarza wyświetlającego się po kliknięciu kursorem  

w pole daty (patrz rozdział 6.3); 

• Okres obowiązywania (od):, Okres obowiązywania (do) (pola obligatoryjne) (5) – daty powinny zostać 

wprowadzone w formacie RRRR-MM-DD – można w tym celu skorzystać z widżetu kalendarza 

wyświetlającego się po kliknięciu kursorem w pole daty (patrz rozdział 6.3); 

• Powiązanie z innymi dokumentami (pole obligatoryjne) (6) – należy wybrać jedną z opcji z listy rozwijalnej; 
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• Link (pole obligatoryjne) (7) – należy skopiować z przeglądarki adres do programu umieszczonego na stronie 

internetowej gminy lub w BIP i wkleić w pole.  

 

Po uzupełnieniu lub modyfikacji wybranych pól formularza, w celu zapisania danych należy kliknąć przycisk 

Zapisz (8). Jeżeli formularz nie zawiera błędów, zostanie wyświetlony komunikat zgodny z poniższym zrzutem 

ekranowym:  

 
 

Po naciśnięciu przycisku OK (9) następuje powrót do formularza dodawania/edycji programu usuwania azbestu.  

 

4.12. Dodawanie składowisk 

Aby dodać nowe składowisko należy wybrać z menu System Zarządzania Danymi opcję Dodawanie 

składowisk. Po wybraniu tej opcji prezentowany jest formularz umożliwiający wprowadzenie danych opisujących 

dodawane składowisko takich jak: 

• Charakter składowiska (pole obligatoryjne) (1) – należy wybrać jedną opcji z listy rozwijalnej; 

• Nazwa (pole obligatoryjne) (2) – należy wpisać nazwę składowiska; 
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• Ograniczenie terenowe (pole obligatoryjne) (3) – wprowadź informacje nt. ograniczeń terenowych 

składowiska; 

• Plan rozbudowy (4) – podaj informacje o planach rozbudowy składowiska (opcjonalnie); 

• Województwo (pole obligatoryjne) (5) – z listy rozwijalnej należy wybrać nazwę województwa, w którym 

jest zlokalizowane składowisko; 

• Powiat, Gmina oraz Miejscowość (pola obligatoryjne) (6) – w każdym z pól należy wpisać minimum trzy 

pierwsze litery nazwy (odpowiednio) powiatu, gminy i miejscowości, a następnie z pojawiających się list 

wybrać te pozycje, które odpowiadają położeniu siedziby danego składowiska; 

• Adres (pola obligatoryjne) (7) – w polach tych należy wpisać dane adresowe siedziby składowiska; 

• Telefon (pole obligatoryjne) (8) - numer telefonu powinien zostać podany w postaci ciągu 9 cyfr, bez 

numeru kierunkowego kraju oraz bez znaków spacji i „-” między grupami cyfr; 

• Całkowita pojemność (9) – wprowadź całkowitą pojemność składowiska (liczba); 

• Wolna pojemność (10) – wprowadź wolną pojemność składowiska (liczba); 

• Ilość odpadów zdeponowanych (11) – wprowadź ilość odpadów zdeponowanych na składowisku (liczba); 

• Rok zamknięcia (12) – Wprowadź rok zamknięcia składowiska (opcjonalnie); 

• Kody przyjmowanych odpadów (13) – wprowadź kody odpadów przyjmowanych przez składowisko; 

• Godziny pracy (14) – należy wpisać godziny w jakich otwarte jest składowisko; 

• Właściciel/Zarządca/Inwestor (pole obligatoryjne) (15) – Należy podać nazwę podmiotu władającego lub 

zarządzającego składowiskiem; 

• Adres właściciela (pole obligatoryjne) (16) – w polu tym należy wpisać dane adresowe siedziby właściciela 

składowiska; 

• Telefon stacjonarny (pole obligatoryjne) (17) - numer telefonu powinien zostać podany w postaci ciągu 9 

cyfr, bez numeru kierunkowego kraju oraz bez znaków spacji i „-” między grupami cyfr; 

• Telefon komórkowy (pole obligatoryjne) (18) - numer telefonu powinien zostać podany w postaci ciągu 9 

cyfr, bez numeru kierunkowego kraju oraz bez znaków spacji i „-” między grupami cyfr; 

• E-mail (pole obligatoryjne) (19) – w polu tym należy wprowadzić adres e-mail firmy prowadzącej 

składowisko; 

• Strona WWW (20) – w polu tym należy wprowadzić stronę internetową firmy prowadzącej składowisko; 

Po uzupełnieniu pól formularza, w celu zapisania danych należy kliknąć przycisk Zapisz (21). Jeżeli formularz 

nie zawiera błędów, zostanie wyświetlony komunikat zgodny z poniższym zrzutem ekranowym:  

 

Po wybraniu OK (22) następuje powrót do formularza dodawania składowisk. 
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4.13. Lista składowisk 

Po wybraniu pozycji Lista Składowisk w menu Usuwanie azbestu, prezentowane jest tabelaryczne zestawienie 

składowisk wyrobów azbestowych zlokalizowanych na terenie Polski (1). 

Każde ze składowisk stanowi jeden rekord w tabeli (2) i jest opisane zestawem atrybutów takich jak: Typ, 

Nazwa, Województwo, Powiat, Gmina. 

Liczbę składowisk wyświetlanych jednorazowo w tabeli można zmienić poprzez kliknięcie przycisku Opcje 

wyświetlania (3) i rozwinięcie panelu funkcyjnego Pokaż (4). Po wyborze liczby rekordów, które mają być 

prezentowane w tabeli (do wyboru opcje: 20, 50, 100, 200, 500) i kliknięciu na wybranym przycisku strona zostanie 

automatycznie przeładowana i wyświetlona zostanie żądana liczba rekordów w tabeli Lista składowisk. 
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W przypadku liczby rekordów przekraczającej wybrany zakres wyświetlania, tabela zostanie automatycznie 

podzielona na strony. Kolejne strony można wyświetlić przy użyciu przełącznika strony (5) znajdującego się pod 

tabelą Lista składowisk. 

Liczbę wyświetlanych składowisk można ograniczyć do zakresu zdefiniowanego za pomocą pól filtrowania (6) 

umiejscowionych pod nagłówkami kolejnych kolumn tabeli. Aby dokonać filtracji należy wpisać żądaną wartość 

w odpowiednie pole filtrowania (w przypadku kolumn: Nazwa, Powiat, Gmina) lub wybrać ją z dostępnej listy 

rozwijalnej (w przypadku kolumn: Województwo, Typ), a następnie kliknąć na przycisk Szukaj (7) znajdującą się po 

prawej stronie tabeli w wierszu pól filtrowania. Po kliknięciu przycisku strona zostanie automatycznie 

przeładowana, a w tabeli wyświetlone zostaną tylko rekordy dotyczące składowisk, które spełniają zadane kryteria 

filtrowania. Aby wyczyścić wprowadzone parametry filtrowania należy skorzystać z przycisku Wyczyść (8) 

znajdującego się po prawej stronie przycisku Szukaj.  

Aby wyświetlić szczegółowy opis wybranego składowiska, oraz zmodyfikować dane należy kliknąć na ikonę 

Edycji (9) dla danego rekordu. Po wybraniu opcji Edycji prezentowany jest formularz umożliwiający zmianę 

wprowadzonych danych w zakresie pól: 

• Charakter składowiska (pole obligatoryjne) (1) – należy wybrać jedną z opcji z listy rozwijalnej; 

• Nazwa (pole obligatoryjne) (2) – należy wpisać nazwę składowiska; 

• Ograniczenie terenowe (pole obligatoryjne) (3) – wprowadź informacje nt. ograniczeń terenowych 

składowiska; 

• Plan rozbudowy (4) – podaj informacje o planach rozbudowy składowiska (opcjonalnie); 

• Województwo (pole obligatoryjne) (5) – z listy rozwijalnej należy wybrać nazwę województwa, w którym 

zlokalizowane jest dane składowisko; 

• Powiat, Gmina oraz Miejscowość (pola obligatoryjne) (6) – w każdym z pól należy wpisać minimum trzy 

pierwsze litery nazwy (odpowiednio) powiatu, gminy i miejscowości, a następnie z pojawiających się list 

wybrać te pozycje, które odpowiadają położeniu danego składowiska; 

• Adres (pola obligatoryjne) (7) – w polach tych należy wpisać dane adresowe siedziby rejestrowanej firmy; 

• Telefon (pole obligatoryjne) (8) - numer telefonu powinien zostać podany w postaci ciągu 9 cyfr, bez 

numeru kierunkowego kraju oraz bez znaków spacji i „-” między grupami cyfr; 

• Całkowita pojemność (9) – wprowadź całkowitą pojemność składowiska (liczba); 

• Wolna pojemność (10) – wprowadź wolną pojemność składowiska (liczba); 

• Ilość odpadów zdeponowanych (11) – wprowadź ilość odpadów zdeponowanych na składowisku (liczba); 

• Rok zamknięcia (12) – Wprowadź rok zamknięcia składowiska (opcjonalnie); 

• Kody przyjmowanych odpadów (13) – wprowadź kody odpadów przyjmowanych przez składowisko; 

• Godziny pracy (14) – należy wpisać godziny w jakich otwarte jest składowisko; 

• Właściciel/Zarządca/Inwestor (pole obligatoryjne) (15) – należy podać nazwę podmiotu władającego lub 

zarządzającego składowiskiem; 

• Adres właściciela (pole obligatoryjne) (16) – w polu tym należy wpisać dane adresowe siedziby właściciela 

składowiska; 

• Telefon stacjonarny (pole obligatoryjne) (17) - numer telefonu powinien zostać podany w postaci ciągu 9 

cyfr, bez numeru kierunkowego kraju oraz bez znaków spacji i „-” między grupami cyfr; 

• Telefon komórkowy (18) - numer telefonu powinien zostać podany w postaci ciągu 9 cyfr, bez numeru 

kierunkowego kraju oraz bez znaków spacji i „-” między grupami cyfr; 

• E-mail (19) – w polu tym należy wprowadzić adres e-mail firmy prowadzącej składowisko; 

• Strona WWW (20) – w polu tym należy wprowadzić stronę internetową firmy prowadzącej składowisko; 
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Po modyfikacji wybranych pól formularza, w celu zapisania danych należy kliknąć przycisk Zapisz (32). Jeżeli 

formularz nie zawiera błędów, zostanie wyświetlony komunikat zgodny z poniższym zrzutem ekranowym:  

  
W przypadku błędnego uzupełnienia któregoś z pól formularza, po kliknięciu przycisku Zapisz pojawi się przy nim 

komunikat z podpowiedzią, jak prawidłowo należy uzupełnić daną wartość (33). 

 

Aby usunąć wybrane składowisko z listy należy kliknąć ikonę Usuń (10) przy wybranym rekordzie. Po kliknięciu 

pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie zamiaru usunięcia rekordu.  

 

Po wybraniu opcji Tak (34) pojawi się komunikat o usunięciu rekordu z listy. Kliknięcie przycisku OK (35) spowoduje 

przejście do tabeli głównej z listą składowisk. 

 

5. Praktycznie o azbeście 

5.1. Słownik pojęć 

Po wybraniu pozycji Słownik pojęć w menu Praktycznie o azbeście, prezentowana jest lista definicji 

najważniejszych pojęć związanych z azbestem i procesem jego unieszkodliwiania (1). 
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5.2. Tabela kodów 

Po wybraniu pozycji Tabela kodów w menu Praktycznie o azbeście, prezentowana jest tabela przedstawiająca 

typy wyrobów azbestowych wraz z ich oznaczeniami kodowymi oraz przelicznikami (1). 

 

5.3. Wzory formularzy 

Po wybraniu pozycji Wzory formularzy w menu Praktycznie o azbeście, prezentowana jest lista dokumentów 

wykorzystywanych w procesie unieszkodliwiania azbestu: Informacja o wyrobach zawierających azbest (1) oraz 

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (2). Każdy z dokumentów 

można pobrać poprzez kliknięcie na nim. 
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5.4. Pliki do pobrania 

Po wybraniu pozycji Pliki do pobrania w menu Praktycznie o azbeście, prezentowana jest lista materiałów (1) 

dotyczących tematu azbestu w Polsce oraz procedur jego unieszkodliwienia. Dokumenty te można pobrać poprzez 

kliknięcie na tytule danego artykułu (2) lub jego miniaturze (3). 

 

5.5. Ministerstwo Rozwoju i Technologii 

Po wybraniu pozycji  Ministerstwo 1.1. Rozwoju i Technologii w menu Praktycznie o azbeście w nowym 

oknie przeglądarki internetowej zostanie otwarta strona internetowa Ministerstwa Rozwoju i Technologii. 
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6. Usuwanie azbestu 

6.1. Jak usunąć azbest? 

Po wybraniu pozycji Jak usunąć azbest? w menu Usuwanie azbestu w nowym oknie przeglądarki 

internetowej zostanie otwarta strona internetowa www.biznes.gov.pl z artykułem Jak postępować z wyrobami 

zawierającymi azbest. 

6.2. Firmy 

Po wybraniu pozycji Firmy w menu Usuwanie azbestu, prezentowane jest tabelaryczne zestawienie 

przedsiębiorstw, których działalność jest związana z unieszkodliwianiem azbestu na terenie Polski (1). 

Każda z firm stanowi jeden rekord w tabeli (2) i jest opisana zestawem atrybutów takich jak: Nazwa firmy, 

Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość oraz Zakres działalności. 

Liczbę firm wyświetlanych jednorazowo w tabeli można zmienić poprzez kliknięcie przycisku Opcje 

wyświetlania (3) i rozwinięcie panelu funkcyjnego Pokaż (4). Po wyborze liczby rekordów, które mają być 

prezentowane w tabeli (do wyboru opcje: 20, 50, 100, 200, 500) i kliknięciu na wybranym przycisku strona zostanie 

automatycznie przeładowana i wyświetlona zostanie żądana liczba rekordów w tabeli Firmy. 

W przypadku liczby rekordów przekraczającej wybrany zakres wyświetlania, tabela zostanie automatycznie 

podzielona na strony. Kolejne strony można wyświetlić przy użyciu przełącznika strony (5) znajdującego się pod 

tabelą Firmy. 

Liczbę wyświetlanych firm można ograniczyć do zakresu zdefiniowanego za pomocą pól filtrowania (6) 

umiejscowionych pod nagłówkami kolejnych kolumn tabeli. Aby dokonać filtracji należy wpisać żądaną wartość 

w odpowiednie pole filtrowania (w przypadku kolumn: Nazwa, Powiat, Gmina, Miejscowość) lub wybrać ją 

z dostępnej listy rozwijalnej (w przypadku kolumn: Województwo, Zakres działalności), a następnie kliknąć na 

przycisk Szukaj (7) znajdujący się po prawej stronie tabeli w wierszu pól filtrowania. Po kliknięciu przycisku strona 

zostanie automatycznie przeładowana, a w tabeli wyświetlone zostaną tylko rekordy dotyczące firm, które spełniają 

zadane kryteria filtrowania. Aby wyczyścić wprowadzone parametry filtrowania należy skorzystać z przycisku 

Wyczyść (8) znajdującego się po prawej stronie przycisku Szukaj.  

Listę wszystkich firm można wyeksportować do pliku CSV – należy w tym celu kliknąć przycisk Eksportuj 

wszystkie dane do pliku CSV (10) znajdujący się nad tabelą Firmy. 

 

http://www.biznes.gov.pl/


PRZEDMIOT PROJEKTU: ŚWIADCZENIE USŁUG UTRZYMANIA I ROZWOJU SYSTEMU BAZY AZBESTOWEJ (2) 

SYSTEM BAZA AZBESTOWA – INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S T R O N A  | 56 

 

W przypadku wykrycia nieprawidłowości w opisie firmy (np. nieaktualne lub niekompletne dane firmy), 

możliwe jest przesłanie uwag bezpośrednio do moderatorów rejestru firm w Bazie Azbestowej za pośrednictwem 

funkcji Przekaż uwagi do wpisu do administratora (9).  

Aby wyświetlić szczegółowy opis wybranej firmy, należy kliknąć na jej rekordzie w tabeli Firmy – w wyniku 

kliknięcia strona zostanie przeładowana i wyświetlona zostanie tabela prezentująca wszystkie cechy wybranej firmy 

(11). Powrót do listy firm możliwy jest za pośrednictwem przycisków Powrót (12) zlokalizowanych po lewej stronie 

ekranu (nad i pod tabelą prezentującą cechy danej firmy). Informacje opisowe firmy można wyeksportować do pliku 

PDF – w tym celu należy kliknąć przycisk Eksportuj do PDF (13). 
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6.3. Rejestracja firmy 

Po wybraniu pozycji Rejestracja firmy w menu Usuwanie azbestu, prezentowany jest formularz rejestracji 

przedsiębiorstwa, którego działalność jest związana z unieszkodliwianiem azbestu na terenie Polski. 

W celu zamieszczenia danych firmy, której działalność jest związana z unieszkodliwianiem azbestu na terenie 

Polski, należy uzupełnić następujące pola formularza (czcionką pogrubioną zaznaczono nazwy sekcji formularza): 

 Dane ogólne firmy 

(1)  Nazwa * C,R – należy wpisać pełną nazwę rejestrową firmy; 

(2)  REGON * C,R – należy wpisać REGON rejestrowanej firmy; 

(3)  NIP * C,R – należy wpisać NIP rejestrowanej firmy; 

(4)  Data rozpoczęcia działalności * C,R – należy wprowadzić datę rozpoczęcia działalności rejestrowanej firmy; 

(5)  Status działalności gospodarczej * C,R – należy wybrać status rejestrowanej firmy (aktywna/zawieszona); 

(6)  Główny kod PKD * C,R – należy wpisać główny kod PKD rejestrowanej firmy; 

(7)  Pozostałe kody PKD C,R – należy wpisać pozostałe kody PKD rejestrowanej firmy;  

Adres siedziby podmiotu 

(8)  Województwo * C,R – z listy rozwijalnej należy wybrać nazwę województwa, w którym siedzibę ma 

rejestrowana firma; 

(9)  Powiat * C,R – należy wpisać minimum trzy pierwsze litery nazwy powiatu, a następnie z pojawiającej się 

listy wybrać tę pozycję, która odpowiada położeniu siedziby rejestrowanej firmy; 

(10)  Gmina * C,R – należy wpisać minimum trzy pierwsze litery nazwy gminy, a następnie z pojawiającej się listy 

wybrać tę pozycję, która odpowiada położeniu siedziby rejestrowanej firmy; 

(11)  Miejscowość * C,R – należy wpisać minimum trzy pierwsze litery nazwy miejscowości, a następnie 

z pojawiającej się listy wybrać tę pozycję, która odpowiada położeniu siedziby rejestrowanej firmy; 

(12)  Adres * C,R – należy wpisać ulicę (jeśli występuje) i numer budynku oraz lokalu (jeśli występuje), które 

odpowiadają położeniu siedziby rejestrowanej firmy; 

(13)  Kod pocztowy * C,R – należy wpisać kod pocztowy odpowiadający siedzibie rejestrowanej firmy; 

Adres korespondencyjny 

(14)  Województwo C,R – z listy rozwijalnej należy wybrać nazwę województwa, które odpowiada adresowi 

korespondencyjnemu rejestrowanej firmy; 

(15)  Powiat * C,R – należy wpisać minimum trzy pierwsze litery nazwy powiatu, a następnie z pojawiającej się 

listy wybrać tę pozycję, która odpowiada adresowi korespondencyjnemu rejestrowanej firmy; 

(16)  Gmina * C,R – należy wpisać minimum trzy pierwsze litery nazwy gminy, a następnie z pojawiającej się listy 

wybrać tę pozycję, która odpowiada adresowi korespondencyjnemu rejestrowanej firmy; 

(17)  Miejscowość * C,R – należy wpisać minimum trzy pierwsze litery nazwy miejscowości, a następnie 

z pojawiającej się listy wybrać tę pozycję, która odpowiada adresowi korespondencyjnemu rejestrowanej 

firmy; 

(18)  Adres C,R – należy wpisać ulicę (jeśli występuje) i numer budynku oraz lokalu (jeśli występuje), które 

odpowiadają adresowi korespondencyjnemu rejestrowanej firmy; 

(19)  Kod pocztowy C,R – należy wpisać kod pocztowy odpowiadający adresowi korespondencyjnemu 

rejestrowanej firmy; 

Dane kontaktowe 

(20)  Telefon * – należy wpisać główny numer kontaktowy do rejestrowanej firmy; numer telefonu powinien 

zostać podany w postaci ciągu 9 cyfr, bez numeru kierunkowego kraju oraz bez znaków spacji i „-” między 

grupami cyfr; 

(21)  Alternatywne numery kontaktowe – należy wpisać alternatywne numery kontaktowe do rejestrowanej 

firmy; numery telefonu powinny zostać podane w postaci ciągu 9 cyfr, bez numeru kierunkowego kraju 

oraz bez znaków spacji i „-” między grupami cyfr, oddzielone od siebie znakiem przecinka; 

(22)  E-mail * – należy wpisać główny adres e-mail do kontaktu z rejestrowaną firmą;  

(23)  Alternatywne adresy e-mail – należy wpisać alternatywne adresy e-mail do kontaktu z rejestrowaną firmą;  
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(24)  Strona WWW – należy wpisać adres www strony rejestrowanej firmy (jeśli takowa istnieje); 

Szczegóły dotyczące działalności podmiotu 

(25)  Zasięg terytorialny usług * – należy wskazać (opisowo) obszar kraju, na którym prowadzona jest 

działalność rejestrowanej firmy w zakresie tematyki azbestu; 

(26)  Usuwanie wyrobów zawierających azbest * – należy wskazać właściwą wartość TAK/NIE; 

(27)  Zabezpieczanie wyrobów zawierających azbest * – należy wskazać właściwą wartość TAK/NIE; 

(28)  Transport odpadów zawierających azbest * – należy wskazać właściwą wartość TAK/NIE; 

(29)  Usługi w zakresie identyfikacji azbestu w wyrobach * – należy wskazać właściwą wartość TAK/NIE; 

(30)  Oznaczanie azbestu w środowisku i środowisku pracy * – należy wskazać właściwą wartość TAK/NIE; 

(31)  Szkolenia w zakresie BHP w kontakcie z azbestem * – należy wskazać właściwą wartość TAK/NIE; 

(32)  Opracowywanie PUA * – należy wskazać właściwą wartość TAK/NIE; 

(33)  Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest * – należy wskazać właściwą wartość TAK/NIE; 

(34)  Inne (działalność wykraczająca poza przyjęte wcześniej kryteria) – należy wprowadzić opis innych prac 

prowadzonych w ramach działalności rejestrowanej firmy a związanych z tematyką azbestową; 

(35)  Numer wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) ^ – pole 

widoczne w przypadku zaznaczenia TAK w polu: Usuwanie wyrobów zawierających azbest, Zabezpieczanie 

wyrobów zawierających azbest, Transport odpadów zawierających; należy wpisać numer rejestrowy firmy 

w BDO; 

(36)  Numer uzyskanej akredytacji ^ – pole widoczne w przypadku zaznaczenia TAK w polu: Usługi w zakresie 

identyfikacji azbestu w wyrobach, Oznaczanie azbestu w środowisku i środowisku pracy; należy wpisać 

numer akredytacji uzyskanej przez firmę; 

(37)  Data uzyskania akredytacji ^ – pole widoczne w przypadku zaznaczenia TAK w polu: Usługi w zakresie 

identyfikacji azbestu w wyrobach, Oznaczanie azbestu w środowisku i środowisku pracy; należy 

wprowadzić datę uzyskania akredytacji przez firmę; 

(38)  Data ważności akredytacji ^ – pole widoczne w przypadku zaznaczenia TAK w polu: Usługi w zakresie 

identyfikacji azbestu w wyrobach, Oznaczanie azbestu w środowisku i środowisku pracy; należy 

wprowadzić datę ważności akredytacji uzyskanej przez firmę; 

(39)  Link do dokumentu potwierdzającego posiadanie akredytacji ^ – pole widoczne w przypadku zaznaczenia 

TAK w polu: Usługi w zakresie identyfikacji azbestu w wyrobach, Oznaczanie azbestu w środowisku i 

środowisku pracy; należy wprowadzić link do dokumentu potwierdzającego uzyskanie akredytacji przez 

firmę; 

(40)  Rodzaj działalności ^ – pole widoczne w przypadku zaznaczenia TAK w polu: Usługi w zakresie identyfikacji 

azbestu w wyrobach, Oznaczanie azbestu w środowisku i środowisku pracy; należy zaznaczyć odpowiednie 

pozycje (jeżeli chcesz zaznaczyć więcej niż jedną pozycję, zaznacz je przytrzymując równocześnie klawisz 

CTRL); 

(41)  Numer ewidencyjny podmiotu z rejestru szkół i placówek oświatowych ^ – pole widoczne w przypadku 

zaznaczenia TAK w polu: Szkolenia w zakresie BHP w kontakcie z azbestem; należy wpisać numer nadany 

przy wpisie rejestrowanej firmy do rejestru szkół i placówek oświatowych; 

(42)  Link do wpisu w rejestrze szkół i placówek oświatowych ^ – pole widoczne w przypadku zaznaczenia TAK 

w polu: Szkolenia w zakresie BHP w kontakcie z azbestem; należy wprowadzić link do wpisu firmy w 

rejestrze szkół i placówek oświatowych; 

(43)  Liczba pracowników – należy podać liczbę pracowników rejestrowanej firmy, którzy mają bezpośredni 

kontakt z wyrobami azbestowymi w trakcie pracy (dopuszczalne liczby całkowite >= 1); 

(44)  Informacje dodatkowe – w polu tym można podać wpisać dodatkowe informacje dotyczące działalności 

rejestrowanej firmy; pole typu tekstowego; 
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W przypadku pól formularza służących do wskazania wartości w postaci daty, do wprowadzenia właściwej 

wartości można skorzystać z widżetu kalendarza: 

 
Widżet kalendarza może być obsługiwany za pomocą klawiatury przy użyciu poniższych skrótów klawiszowych: 

o PAGE UP: następny miesiąc 

o PAGE DOWN: poprzedni miesiąc 

o CTRL + PAGE UP: poprzedni rok 

o CTRL + PAGE DOWN: następny rok 

o CTRL + HOME: otwarcie widżetu 

o CTRL + LEWO: poprzedni dzień 

o CTRL + PRAWO: następny dzień 

o CTRL + GÓRA: poprzedni tydzień 

o CTRL + DÓŁ: następny tydzień 

o ENTER: wybór daty 

o CTRL + END: zamknięcie widżetu z usunięciem wpisu daty 

o ESCAPE: zamknięcie widżetu 

 

Dane rejestrowe firmy dostępne w rejestrach CEIDG i/lub REGON można zaczytać automatycznie do 

formularza za pośrednictwem funkcji Załaduj dane do formularza na podstawie REGON lub NIP firmy. W tym celu 

należy kliknąć przycisk  ulokowany na samym początku formularza 

i następnie wprowadzić REGON lub NIP (A) firmy zatwierdzając podany numer kliknięciem w przycisk Pobierz dane 

(B). Po chwili system zwróci listę dopasowanych podmiotów – kliknięcie na wylistowaną pozycję (C) pozwala na 

wczytanie danych wybranego podmiotu o formularza rejestracji firmy. 

 

Po wypełnieniu wszystkich obligatoryjnych pól formularza, w celu przesłania zgłoszenia rejestracji firmy należy 

kliknąć przycisk Zapisz. Jeżeli formularz nie zawiera błędów, zostanie wyświetlony komunikat o treści: Dane zostały 

zapisane. Wprowadzona pozycja pojawi się na liście firm po zatwierdzeniu wpisu przez administratora. Aby zamknąć 

komunikat należy kliknąć przycisk OK. 
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W przypadku błędnego uzupełnienia któregoś z pól formularza, po kliknięciu przycisku Zapisz pojawi się przy 

nim komunikat z podpowiedzią, jak prawidłowo należy uzupełnić daną wartość: 

 

Rejestrowana firma pojawi się na liście firm po przeprowadzeniu weryfikacji przesłanego zgłodzenia przez 

moderatora rejestru firm. 

 

6.4. Składowiska 

Po wybraniu pozycji Składowiska w menu Usuwanie azbestu, prezentowane jest tabelaryczne zestawienie 

składowisk wyrobów azbestowych zlokalizowanych na terenie Polski (1). 

Każde ze składowisk stanowi jeden rekord w tabeli (2) i jest opisane zestawem atrybutów takich jak: 

Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość oraz Rodzaj. 

Liczbę składowisk wyświetlanych jednorazowo w tabeli można zmienić poprzez kliknięcie przycisku Opcje 

wyświetlania (3) i rozwinięcie panelu funkcyjnego Pokaż (4). Po wyborze liczby rekordów, które mają być 

prezentowane w tabeli (do wyboru opcje: 20, 50, 100, 200, 500) i kliknięciu na wybranym przycisku strona zostanie 

automatycznie przeładowana i wyświetlona zostanie żądana liczba rekordów w tabeli Składowiska. 

W przypadku liczby rekordów przekraczającej wybrany zakres wyświetlania, tabela zostanie automatycznie 

podzielona na strony. Kolejne strony można wyświetlić przy użyciu przełącznika strony (5) znajdującego się pod 

tabelą Składowiska. 

Liczbę wyświetlanych składowisk można ograniczyć do zakresu zdefiniowanego za pomocą pól filtrowania (6) 

umiejscowionych pod nagłówkami kolejnych kolumn tabeli. Aby dokonać filtracji należy wpisać żądaną wartość 

w odpowiednie pole filtrowania (w przypadku kolumn: Powiat, Gmina, Miejscowość) lub wybrać ją z dostępnej listy 

rozwijalnej (w przypadku kolumn: Województwo, Rodzaj), a następnie kliknąć na przycisk Szukaj (7) znajdujący się 

po prawej stronie tabeli w wierszu pól filtrowania. Po kliknięciu przycisku strona zostanie automatycznie 

przeładowana, a w tabeli wyświetlone zostaną tylko rekordy dotyczące składowisk, które spełniają zadane kryteria 

filtrowania. Aby wyczyścić wprowadzone parametry filtrowania należy skorzystać z przycisku Wyczyść (8) 

znajdującego się po prawej stronie przycisku Szukaj.  

Listę wszystkich składowisk można wyeksportować do pliku CSV – należy w tym celu kliknąć przycisk Eksportuj 

wszystkie dane do pliku CSV (9) znajdujący się nad tabelą Składowiska. 

Aby wyświetlić szczegółowy opis wybranego składowiska, należy kliknąć na jego rekordzie w tabeli 

Składowiska – w wyniku kliknięcia strona zostanie przeładowana i wyświetlona zostanie tabela prezentująca 

wszystkie cechy wybranego składowiska (10). Powrót do listy składowisk możliwy jest za pośrednictwem przycisków 

Powrót (11) zlokalizowanych po lewej stronie ekranu (nad i pod tabelą prezentującą cechy danego składowiska). 
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6.5. Programy usuwania azbestu 

Po wybraniu pozycji Programy usuwania azbestu w menu Usuwanie azbestu, prezentowane jest tabelaryczne 

zestawienie programów usuwania azbestu wprowadzonych do Bazy Azbestowej przez Jednostki Samorządu 

Terytorialnego (1). 

Każdy z programów usuwania azbestu stanowi jeden rekord w tabeli (2) i jest opisany zestawem atrybutów 

takich jak: Województwo, Powiat, Gmina, Rodzaj gminy, Status, Okres obowiązywania (Od i Do). Jeżeli dana JST 

uzupełniła wprowadzany wpis o łącze do danego programu usuwania azbestu, to program taki jest możliwy do 

pobrania poprzez kliknięcie przycisku Link umiejscowionego w ostatniej kolumnie tabeli (9). 

Liczbę firm wyświetlanych jednorazowo w tabeli można zmienić poprzez kliknięcie przycisku Opcje 

wyświetlania (3) i rozwinięcie panelu funkcyjnego Pokaż (4). Po wyborze liczby rekordów, które mają być 

prezentowane w tabeli (do wyboru opcje: 20, 50, 100, 200, 500) i kliknięciu na wybranym przycisku strona zostanie 

automatycznie przeładowana i wyświetlona zostanie żądana liczba rekordów w tabeli Programy usuwania azbestu. 

W przypadku liczby rekordów przekraczającej wybrany zakres wyświetlania, tabela zostanie automatycznie 

podzielona na strony. Kolejne strony można wyświetlić przy użyciu przełącznika strony (5) znajdującego się pod 

tabelą Programy usuwania azbestu. 

Liczbę wyświetlanych programów usuwania azbestu można ograniczyć do zakresu zdefiniowanego za pomocą 

pól filtrowania (6) umiejscowionych pod nagłówkami kolejnych kolumn tabeli. Aby dokonać filtracji należy wpisać 

żądaną wartość w odpowiednie pole filtrowania (w przypadku kolumn: Powiat, Gmina, Okres obowiązywania) lub 

wybrać ją z dostępnej listy rozwijalnej (w przypadku kolumn: Województwo, Rodzaj gminy, Status), a następnie 

kliknąć na przycisk Szukaj (7) znajdujący się po prawej stronie tabeli w wierszu pól filtrowania. Po kliknięciu 

przycisku strona zostanie automatycznie przeładowana, a w tabeli wyświetlone zostaną tylko rekordy dotyczące 

programów usuwania azbestu, które spełniają zadane kryteria filtrowania. Aby wyczyścić wprowadzone parametry 

filtrowania należy skorzystać z przycisku Wyczyść (8) znajdującego się po prawej stronie przycisku Szukaj.  

Aby wyświetlić szczegółowy opis wybranego programu usuwania azbestu, należy kliknąć na jego rekordzie 

w tabeli Programy usuwania azbestu – w wyniku kliknięcia strona zostanie przeładowana i wyświetlona zostanie 

tabela prezentująca wszystkie cechy wybranego planu (10). Powrót do listy planów usuwania azbestu możliwy jest 

za pośrednictwem przycisków Powrót (11) zlokalizowanych po lewej stronie ekranu (nad i pod tabelą prezentującą 

cechy danego programu). 
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6.6. Wykres aktywności gmin 

Po wybraniu pozycji Wykres aktywności gmin w menu Usuwanie azbestu, prezentowany jest wykres (1) 

aktywności Urzędów Marszałkowskich i gmin w kontekście wprowadzania do systemu Bazy Azbestowej informacji 

o azbeście zinwentaryzowanymi i unieszkodliwionym na terenie danej JST. Wykres ten generowany jest 

dynamicznie przy każdorazowym odświeżeniu strony w oparciu o aktualne dane znajdujące się w systemie. 

 
 

6.7. Zestawienie statystyczne 

Po wybraniu pozycji Zestawienie statystyczne w menu Usuwanie azbestu, prezentowany jest zestaw danych 

tabelarycznych (1), przedstawiających dane liczbowe o masie wyrobów azbestowych zinwentaryzowanych, 

unieszkodliwionych oraz pozostałych do unieszkodliwienia na terenie Polski. Dane te zostały podzielone na 

poszczególne tabele wg kryterium rodzaju wyrobu oraz położenia wg: województwa, powiatu oraz gminy. 

Zestawienia te generowane są dynamicznie przy każdorazowym odświeżeniu strony w oparciu o aktualne dane 

znajdujące się w systemie. 

Poszczególne zestawienia generują się po kliknięciu na ich tytule (2) lewym klawiszem myszy lub ustawieniu 

na nim tzw. fokusa przy pomocy klawisza TAB i naciśnięciu klawisza ENTER. Zestawienia można zwinąć (3) poprzez 

ponowne kliknięcie na pytaniu lewym klawiszem myszy lub wciśnięcie klawisza ENTER.  

Każde z zestawień może być dynamicznie filtrowane przy użyciu pola Wyszukaj (4) – po wpisaniu żądanej treści 

tabela prezentująca dane zestawienie zostanie zawężona do zakresu odpowiadającemu wpisanemu parametrowi. 

Dodatkowo możliwe jest wyświetlenie danych liczbowych dla konkretnego typu wyrobu zawierającego azbest – 

w tym celu należy wybrać odpowiednią pozycję z listy rozwijalnej (domyślnie ładowane są dane dotyczące 

wszystkich typów wyrobów) (5). 

Każde z zestawień można wyeksportować do pliku CSV – należy w tym celu kliknąć przycisk Eksportuj wszystkie 

dane do pliku CSV (6) znajdujący się nad tabelą, której dane mają zostać zapisane. 
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7. Pytania i odpowiedzi 

7.1. Najczęściej zadawane pytania 

Po wybraniu pozycji Najczęściej zadawane pytania w menu Pytania i odpowiedzi, prezentowana jest lista 

pytań najczęściej zadawanych przez użytkowników Bazy Azbestowej (1). Odpowiedzi (2) na poszczególne pytania 

wyświetlają się po kliknięciu na danym pytaniu (3) lewym klawiszem myszy lub ustawieniu na nim tzw. fokusa przy 

pomocy klawisza TAB i naciśnięciu klawisza ENTER. Odpowiedzi można zwinąć poprzez ponowne kliknięcie na 

pytaniu lewym klawiszem myszy lub wciśnięcie klawisza ENTER.  

 

7.2. Rejestracja gminy 

Po wybraniu pozycji Rejestracja gminy w menu Pytania i odpowiedzi, prezentowany jest opis procedury 

rejestracji użytkownika Bazy Azbestowej reprezentującego daną JST (1). Procedura ta dotyczy wszystkich JST, które 

do tej pory nie prowadziły rejestru w Bazie Azbestowej, jak również tych użytkowników, którzy nie posiadają 

informacji nt. adresu e-mail, na jaki zostało zarejestrowane ich konto użytkownika Bazy Azbestowej. 
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8. O stronie 

8.1. Polityka prywatności 

Po wybraniu pozycji Polityka prywatności w menu O stronie, prezentowana jest informacja dotycząca 

polityki prywatności i sposobu wykorzystania plików cookies w portalu Baza Azbestowa (1). 

 

 

8.2. Deklaracja dostępności 

Po wybraniu pozycji Deklaracja dostępności w menu O stronie, prezentowana jest informacja dotycząca 

deklaracji dostępności Bazy Azbestowej (1). 
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8.3. Klauzula RODO 

Po wybraniu pozycji Klauzula RODO w menu O stronie, prezentowana jest informacja dotycząca klauzuli 

informacyjnej RODO Bazy Azbestowej (1). 
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8.4. Kontakt - IOD 

Po wybraniu pozycji Kontakt – IOD w menu O stronie, prezentowana jest tabela z danymi kontaktowymi do 

IOD w poszczególnych Urzędach Marszałkowskich (1). 

 

 

9. Kontakt 

9.1. Administracja Bazy Azbestowej 

Po wybraniu pozycji Administracja Bazy Azbestowej w menu Kontakt, prezentowane są dane kontaktowe 

Administracji Bazy Azbestowej (1) oraz dane kontaktowe pomocy technicznej i merytorycznej (telefon oraz adres 

e-mail) (2). 
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9.2. Urzędy Marszałkowskie 

Po wybraniu pozycji Urzędy Marszałkowskie w menu Kontakt, prezentowane są dane kontaktowe (telefon 

oraz adres e-mail) osób prowadzących Bazę Azbestową w Urzędach Marszałkowskich poszczególnych województw 

(1). 

 

 

10. Szukaj 

Aby wyszukać w portalu artykuły dotyczące konkretnego zagadnienia związanego z tematyką azbestową 

można skorzystać z wyszukiwarki treści dostępnej w menu głównym portalu pod pozycją Szukaj (1): 

 

W polu formularza wyszukiwania należy ustawić następujące elementy: 

• W pole Poszukiwane słowo (1) należy wprowadzić poszukiwane słowa, względem których przeszukana ma 

zostać zawartość portalu; 

• Należy zdefiniować sposób analizy treści portalu w kontekście poszukiwanych słów poprzez wybór jednej z 

opcji w panelu Znajdź materiały zawierające (2); 

• Należy zdefiniować kolejność wyświetlania wyników wyszukiwania (3); 

• Opcjonalnie w panelu Wyszukaj tylko (4) można wybrać grupy treści portalu, które mają zostać 

przeszukane. 
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Po ustawieniu żądanych parametrów wyszukiwania należy kliknąć przycisk Szukaj (5) w wyniku czego strona 

zostanie przeładowana, a pod formularzem zostanie wyświetlona lista wszystkich materiałów spełniających zadane 

kryteria wyszukiwania (7). Ich łączna liczba jest wyświetlana po polem wyszukiwania (6). 

Liczbę wyświetlanych pozycji listy można zmienić za pomocą listy rozwijalnej Pokaż# (8). 

 

11. Zaloguj 

Procedura autoryzacji użytkownika została opisana w rozdziale 4.1. 
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12. Zmiana wersji językowej 

Aby dokonać zmiany wersji językowej portalu należy kliknąć na Przełącznik wersji językowej (grafika flagi 

brytyjskiej) (1).  

 

Po kliknięciu zostanie załadowana strona główna portalu w wersji anglojęzycznej (2).  

 


