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Wprowadzenie 

Niniejsze opracowanie stanowi instrukcję obsługi Zaplecza serwisu Biznes.gov.pl dedykowaną dla 

pracowników urzędów administracji publicznej w zakresie wprowadzania opisów usług prezentowanych na 

portalu www.Biznes.gov.pl. 

Wszystkie funkcjonalności Zaplecza serwisu Biznes.gov.pl dostępne są po zalogowaniu. W niniejszej 

instrukcji przyjęto, że użytkownik jest pracownikiem instytucji publicznej, dokonał rejestracji i zalogował się 

do Zaplecza serwisu Biznes.gov.pl (Jak uzyskać odpowiednie uprawnienia do Zaplecza Biznes.gov.pl 

opisuje instrukcja dotycząca rejestracji w Zapleczu serwisu Biznes.gov.pl). 

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla pracowników Instytucji Centralnej, posiadających pełne 

uprawnienia do zarządzania usługami nadzorowanymi i realizowanymi w swojej instytucji.  

Instytucją Centralną jest ministerstwo (lub inna instytucja) właściwe kompetencyjnie w zakresie ustawy 

regulującej daną usługę. 

Prawidłowe działanie i pełną funkcjonalność serwisu Biznes.gov.pl gwarantuje użycie przeglądarek 

internetowych: Google Chrome 56 lub wyższej, Firefox Quantum 68.0.2 lub wyższej. 

Tabela 1. Symbole i skróty 

Symbol / skrót Znaczenie 

[IC] Instytucja Centralna 

Zaplecze Moduł serwisu Biznes.gov.pl, dostępny pod adresem https://zaplecze.biznes.gov.pl/ 

Biznes.gov.pl Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy, dostępny pod adresem 

https://www.biznes.gov.pl/ 

Administrator 

Biznes.gov.pl 

Pracownicy serwisu Biznes.gov.pl mający uprawnienia administratora 

  

https://zaplecze.biznes.gov.pl/Home/index/sid:12
https://www.biznes.gov.pl/pl
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1. Menu Zaplecza 

1.1. Uprawnienia do tworzenia nowych opisów usług 

Uprawnienia Administratora Biznes.gov.pl posiadają jedynie pracownicy Biznes.gov.pl. Tylko oni mogą 

dodać nową usługę w Zapleczu serwisu Biznes.gov.pl. 

Aby utworzyć nowy opis usługi, zgłoś taką potrzebę Administratorowi serwisu Biznes.gov.pl na adres 

helpdesk@biznes.gov.pl. 

W zgłoszeniu podaj dane: 

• nazwę usługi 

• nazwę Instytucji Centralnej 

• nazwę Instytucji Realizującej 

• nazwę minimum jednego aktu prawnego 

• numer PKD (o ile można wskazać konkretny numer/numery PKD) 

Administrator wprowadza do systemu dane przesłane przez pracownika Instytucji Centralnej. Weryfikuje, 

czy w systemie istnieje już taka usługa oraz czy w zgłoszeniu zostały podane wszystkie niezbędne dane. 

W ten sposób powstaje opis usługi o statusie „Nowy” (No) oraz o typie: Informacje podstawowe. Usługa 

jest widoczna w Zapleczu, ale nie jest prezentowana w serwisie Biznes.gov.pl. Pracownik Instytucji może 

wyszukać jej opis, uzupełnić go, a następnie – po weryfikacji – opublikować na portalu Biznes.gov.pl. 

Pracownik Instytucji Centralnej może również utworzyć nowe wersje opisów dla usług już opublikowanych 

(status: „Opublikowano”). Nową wersję istniejącej usługi należy utworzyć poprzez edycję wersji 

opublikowanej. Ze względu na analogię omówionych wyżej czynności w tej instrukcji omówiony zostanie 

jeden z przypadków – wypełnianie opisu usługi o statusie „Nowy”. 

  

mailto:helpdesk@biznes.gov.pl
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1.2. Strona główna Zaplecza 

 

Rysunek 1: Widok strony głównej Zaplecza. 

 

Strona główna podzielona jest na panele (okna): 

• Widoczność usług 

• Opisy usług do weryfikacji 

• Obserwowane opisy usług 

• Statystyki opisów 

• Przypisana instytucja oraz rola 

• Dane kontaktowe 

• Dane do uzupełnienia 

• E-usługi w Twoich opisach usług 

• Ranking Twoich treści 

Na każdym etapie pracy w Zapleczu można wrócić do strony głównej poprzez kliknięcie w lewym, górnym 

rogu ekranu pola oznaczonego nazwą serwisu: „biznes.gov.pl”. 
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Rysunek 2: Powrót do strony głównej Zaplecza 

W oknie „Widoczność usług” znajduje się liczba usług dostępnych dla instytucji, do której jest on 

przypisany. 

Zarządzaj swoją widocznością usług poprzez specjalny panel (suwak: „tak”/„nie”). Aby zmienić widoczność 

dla wybranej usługi, przejdź w menu „Usługi” do podmenu „Widoczność usług”. 

 

Rysunek 3: Ustawianie widoczności usług 

Okno „Opisy usług do weryfikacji” zawiera listę, przygotowanych przez zalogowanego użytkownika, opisów 

usług oczekujących na weryfikację instytucji centralnej lub akceptującej. 

Natomiast w oknie „Obserwowane opisy usług” znajduje się lista obserwowanych opisów usług ułożonych 

pod względem daty dodania do listy. Aby usługa znalazła się na tej liście, wejdź w opis usługi, następnie 

kliknij przycisk „Dodaj do *”. Jeśli chcesz przestać obserwować opis danej usługi, musisz ponownie wejść 

w jej opis, a następnie kliknąć „Usuń z *”. 

W oknie „Statystyki opisów” znajdują się statystyki opisów usług nadzorowanych przez instytucję 

zalogowanego użytkownika w podziale na: 

• Opublikowane (dostępne dla użytkowników serwisu biznes.gov.pl) 

• W trakcie opracowania (jeszcze niewidoczne dla użytkowników) 

• Wycofane (tymczasowo usunięte z serwisu biznes.gov.pl) 
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Rysunek 4: Statystyki opisów. 

Okno „Przypisana instytucja oraz rola” informuje, do jakiej instytucji przypisany jest zalogowany użytkownik 

serwisu. Zawiera również link umożliwiający zmianę instytucji lub roli: przejdź do edycji. W tym polu można 

przejść do załączonego upoważnienia poprzez kliknięcie symbolu dokumentu. 

 

Rysunek 5: Link do wyświetlania treści upoważnienia. Przykład okna - Przypisana instytucja oraz rola. 

W następnym oknie znajdują się przypomnienia dotyczące aktualizacji danych kontaktowych instytucji z 

linkiem do ich edycji. 

 

Rysunek 6: Dane kontaktowe. 

W oknie „Dane do uzupełnienia” znajduje się lista usług, w których należy uzupełnić dane szczegółowe 

dotyczące realizacji usług w instytucji zalogowanego użytkownika, w tym: 

• wydziałów 

• numerów kont bankowych 

• wysokości opłat 



Instrukcja tworzenia opisów usług Strona 9 z 74 

 

 

Rysunek 7: Dane do uzupełnienia. 

W kolejnym oknie prezentowana jest lista e-usług.  

 

Rysunek 8: E-usługi w Twoich opisach usług 

W ostatnim oknie „Ranking Twoich treści” znajduje się lista trzech najczęściej przeglądanych opisów usług, 

najlepiej i najsłabiej oceniany opis usługi nadzorowanej przez instytucję (do której należy zalogowany 

użytkownik) oraz liczba opinii dotyczących usług. 

 

Rysunek 9:  Ranking Twoich treści. 
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1.3. Element „i” – podpowiedzi kontekstowe 

Aby znaleźć podpowiedzi dla poszczególnych elementów Zaplecza, można skorzystać ze wskazówek 

wyświetlanych po zbliżeniu kursora do pola oznaczonego literą „i”. 

 

Rysunek 10:  Element „i” - wyświetlanie wskazówek. 

Niektóre wskazówki zawierają podpowiedź „Zgłoś Administratorowi potrzebę dodania nowego elementu 

do słownika Zaplecza biznes.gov.pl”. Jest ona linkiem otwierającym formularz „Zgłoszenie nowego 

elementu do słownika”. Dotyczy to pól, w których należy wykorzystać elementy zawarte w słownikach 

Zaplecza, np. listy zawodów, wzorów dokumentów, nazw instytucji. 

 

Rysunek 11:  Element „i” – linki umożliwiające zgłoszenie potrzeb Administratorowi. 
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1.4. Usługi 

1.4.1. Wyszukiwanie opisu usługi 

Aby odszukać właściwy opis usługi, zaloguj się do Zaplecza serwisu Biznes.gov.pl, wybierz menu „Usługi”, 

a następnie podmenu „Opisy usług”.  

 

Rysunek 12: Widok menu Zaplecza. Zakładka „Usługi”. Podmenu „Opisy usług”. 

Wyświetli się „Lista opisów usług” wraz z zestawem filtrów umożliwiających wyszukiwanie poszczególnych 

usług (wyszukiwarka).  
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Rysunek 13: Wyszukanie usług wg statusu 

Aby odszukać opis usługi, który należy uzupełnić, skorzystaj z wyszukiwarki. Z rozwijanej listy, widocznej z 

lewej strony ekranu, wybierz status usługi „Nowy”. Wówczas na liście usług pojawią się wyłącznie nowe 

usługi do uzupełnienia. 

Analogicznie, jeśli kontynuujesz prace nad opisem usługi, która nie została jeszcze opublikowana, wybierz 

w wyszukiwarce status usługi „Ed”. W ten sposób możesz znaleźć opis usługi, który nie został jeszcze 

opublikowany i jest w trakcie tworzenia. 

Aby odszukać opis usługi, dla której należy utworzyć nową wersję, wybierz status „Op”. System wyświetli 

opisy usług, które zostały opublikowane w serwisie Biznes.gov.pl. 

Jeśli znasz nazwę usługi, której opis należy uzupełnić, wpisz w polu „Nazwa usługi/ID” fragment nazwy lub 

słowo kluczowe z tytułu tej usługi. Po wybraniu „Filtruj” system podpowie nazwę szukanej usługi. 

 

Rysunek 14: Wyszukanie usługi wg jej nazwy 

Na liście znajdują się wszystkie opisy usług, w których dana instytucja została określona jako Instytucja 

Centralna, czyli odpowiedzialna w zakresie ustawy za dany opis usługi. 

Lista opisów usług posiada takie kolumny jak:  
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• ID 

• data aktualizacji 

• status 

• nazwa usługi 

• instytucja akceptująca 

• instytucje realizujące 

 

 Rysunek 15: Wyszukiwarka opisów usług. „Lista opisów usług”. 

Aby uszeregować listę według wybranej kolumny, kliknij jej nagłówek (datę, status, nazwę itp.). 

Poza opisami usług zakładka „Usługi” zawiera również: „Usługi realizowane”, „Widoczność usług”, 

„Dokumenty” oraz „Szablony opisów”. 

 

Rysunek 16: Zakładka „Usługi”. 

1.4.2. Usługi realizowane 

Podmenu „Usługi realizowane” wyświetla listę opisów usług realizowanych oraz pokazuje, czy są dla nich 

utworzone e-usługi, zdefiniowane centralnie opłaty oraz wzory wniosków. 

Strona zawiera wyszukiwarkę pozwalającą na filtrowanie danych według: kontekstu instytucji realizującej, 

statusu usługi, nazwy usługi, danych do uzupełnienia oraz typu e-usługi. 
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Rysunek 17: „Usługi realizowane”– przykład oznaczenia usług centralnych. 

1.4.3. Widoczność usług 

Podmenu „Widoczność usług” zawiera listę usług z oznaczeniem, czy są one widoczne dla zalogowanego 

użytkownika. Dla każdej usługi na liście można ustawić widoczność. W tym celu należy ustawić suwak 

widoczności na „tak” lub „nie”, w zależności od aktualnej potrzeby. 

 

Rysunek 18: „Widoczność usług”. 

1.4.4. Dokumenty 

Zakładka „Dokumenty” zawiera listę dokumentów zawierającą informacje o instytucji odpowiedzialnej, 

liczbie usług, w których dany dokument jest wykorzystywany oraz dacie utworzenia dokumentu. Strona 

zawiera wyszukiwarkę umożliwiającą sortowanie wg nazwy usługi lub ID. 
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Rysunek 19: „Dokumenty” – podmenu zakładki usługi. 

 

Aby dodać nowy dokument, wyszukaj jego nazwę. Otwórz go, następnie w polu „Pliki” dodaj wzór 

dokumentu. W tym celu wybierz przycisk „+Dodaj nowy plik”. Zawsze podawaj pliki w dwóch formatach 

.docx oraz .pdf. 

 

Rysunek 20: Pliki „Twojej instytucji”. 

Po wybraniu przycisku „+Dodaj nowy plik” wyświetli się okno, w którym możesz dodać nowy dokument. 
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Rysunek 21: „Nowy plik”. 

Określ parametr „Typ” korzystając z rozwijanej listy. 

 

Rysunek 22: „Typ” dokumentu - parametr dodawanego pliku. 

Możesz dodać plik lub link. Po wybraniu rodzaju pliku pojawi się pole „Przeglądaj”. 
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Rysunek 23: „Przeglądaj” - dodawanie plików. 

1.4.5. Szablony usług 

W podmenu „Szablony usług” znajduje się lista szablonów wykorzystywanych do tworzenia usług na ich 

podstawie, np. szablon dotyczący uznawania kwalifikacji zawodowych w systemie ogólnym. 

 

Rysunek 24: „Szablony usług” – podmenu zakładki usługi. 
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1.5. Opinie 

Zakładka „Opinie” zawiera w podmenu dwie zakładki: „Opinie” i „Ranking treści”.  

 

Rysunek 25: Zakładka „Opinie”. 

Zakładka „Opinie” zawiera listę opinii, jakie zgłaszają użytkownicy serwisu na Biznes.gov.pl. Dzięki 

wbudowanej wyszukiwarce możesz wyszukać opinie ze względu na: kontekst/ID, komentarz, w zależności 

od tego, jak użytkownik ocenił przeglądaną stronę, grupę elementów, autora treści, status albo wybrać tylko 

opinie z komentarzami. 

 

Rysunek 26: Wyszukiwarka opinii. 

Zakładka „Ranking treści” pozwala na sprawdzenie, jak użytkownicy serwisu Biznes,gov.pl oceniają 

poszczególne usługi, jak często były one komentowane, ile zostało wprowadzonych opinii oraz kiedy te 

zdarzenia miały miejsce. 
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Rysunek 27: Ranking opinii. 

 

1.6. Administracja 

W zakładce „Administracja” należy aktualizować dane swojej instytucji oraz dane jej wydziałów. Zakładka 

jest widoczna również dla użytkowników o uprawnieniach obserwatora, jednak bez możliwości 

wprowadzania zmian. Aby móc wprowadzać zmiany, musisz rozszerzyć swoje uprawnienia.  

 

Rysunek 28: Zakładka „Administracja”. 
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1.7. Akademia 

Zakładka „Akademia” jest linkiem prowadzącym do strony 

(https://akademia.biznes.gov.pl/administracja/). Zakładka jest widoczna również dla użytkowników o 

uprawnieniach obserwatora. 

 

Rysunek 29: Strona Akademia Biznes.gov.pl 

 

  

https://akademia.biznes.gov.pl/administracja/
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2. Opis usługi 

2.1. Typ opisu usługi 

W Zapleczu Biznes.gov.pl znajdują się trzy typy opisów usługi: 

- Informacje podstawowe 

- Opis skrócony 

- Pełen opis 

„Informacje podstawowe” to opis usługi o najmniejszym zakresie informacyjnym, który nie jest 

publikowany na portalu, gdyż wymaga uzupełnienia. Pracownik Instytucji Centralnej przechodząc do edycji 

usługi ma do wyboru dwie opcje: „Opis skrócony” i „Pełen opis”. 

  

Rysunek 30: Wybór typu opisu 

2.2. Status szablonu 

W znajdującej się z lewej strony ekranu sekcji Informacje podstawowe określony jest obecny status 

szablonu opisu usługi. Możliwe statusy to: 

• do poprawy Pracownika Instytucji 

• do poprawy Pracownika Biznes.gov.pl 

• do publikacji 

• do weryfikacji Administratora 

• do weryfikacji Menedżera 

• do weryfikacji Pracownika Instytucji 

• Nowy 

• Opublikowano 

• Do publikacji 

• W edycji 

• Wycofano 

• Wycofano automatycznie 
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Rysunek 31: Status szablonu: Opublikowany. 

 

Rysunek 32: Status szablonu: „W edycji”. 

2.3. Informacje podstawowe 

Sekcja „Informacje podstawowe” zawiera element: „Nazwa szablonu” oraz „ID szablonu”. 

 

Rysunek 33: „Informacje podstawowe”. 
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2.4. Krótkie wprowadzenie 

Pola „Krótkie wprowadzenie” nie zawierają znaczników HTML. Jest to pole do wprowadzania tekstu 

podstawowego bez możliwości formatowania. 

 

Rysunek 34: Sekcja: „Krótkie wprowadzenie”. 

W serwisie Biznes.gov.pl tekst wprowadzony w tym punkcie wyświetlony jest pod nazwą usługi. 

 

Rysunek 35: Wyświetlanie zawartości pola „Krótkie wprowadzenie” w serwisie Biznes.gov.pl. 
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2.5. Jak załatwić sprawę 

W sekcji „Jak załatwić sprawę” oznacz wszystkie możliwe sposoby realizacji danej usługi w instytucji 

realizującej daną usługę.  

Opcję „elektronicznie” wypełnij tylko wtedy, gdy dana usługa umożliwia dwustronne jej zrealizowanie drogą 

elektroniczną (zarówno wysłanie wniosku przez wnioskodawcę, jak i odpowiedź organu następują online).  

Aby dodać link do usługi złożonej, oznacz checkbox „elektronicznie” i użyj przycisku „Dodaj wiersz”. 

Rozwiną się wówczas pola: „Link do usługi” oraz „Opis do usługi”. 

 

Rysunek 36: Dodanie linka do e-usługi. 

W polu „Link do usługi” wklej link przekierowujący do usługi, natomiast w polu „Opis do usługi” krótko 

scharakteryzuj lokalizację, do której zostanie przeniesiony użytkownik, np. nazwę serwisu 

udostępniającego daną e-usługę. 
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Rysunek 37: Przykład uzupełnienia sekcji „Jak załatwić sprawę”. 

 

Rysunek 38: Prezentacja opisu do usługi, która jest możliwa do zrealizowania drogą elektroniczną. 

Po kliknięciu pola „Załatw online” użytkownik zostanie przeniesiony do lokalizacji e-usługi wskazanej w 

polu „Link do usługi”. 

Administrator serwisu Biznes.gov.pl ma możliwość dodania tzw. e-usługi generycznej – specjalnie 

przygotowanego linku umożliwiającego elektroniczne wykonanie usługi w serwisie Biznes.gov.pl. 

Założeniem e-usług generycznych jest implementacja wielu podobnych e-usług opartych na wspólnym 

szablonie. Wspólny szablon mogą mieć usługi, które mają: 

- taki sam wzór dokumentu wniosku (a co za tym idzie zakres danych wniosku) 

- taki sam przebieg procesu administracyjnego 

- zidentyfikowaną listę parametrów zmiennych w tym m.in. identyfikator usługi i identyfikator e-usługi. 

Przykładowy link ma format: https://www.Biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/03_0108_00. 

https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/03_0108_00
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Rysunek 39: Przykład e-usługi generycznej możliwej do zrealizowania w serwisie Biznes.gov.pl 

Jeśli z jakichkolwiek przyczyn wykonanie usługi elektronicznie jest niemożliwe, pole „elektronicznie” musi 

pozostać puste, natomiast w polu „Bariery prawne uniemożliwiające wykonanie sprawy elektronicznie” 

opisujemy przyczynę takiego stanu. Pole to nie wyświetla się w serwisie Biznes.gov.pl. Pole „Bariery 

prawne uniemożliwiające wykonanie sprawy elektronicznie” pojawia się, gdy checkbox „elektronicznie” nie 

jest zaznaczony. 

 

Rysunek 40: Bariery prawne uniemożliwiające wykonanie sprawy elektronicznie. 

Jeżeli natomiast w danym urzędzie możliwy jest inny sposób realizacji sprawy, można go uzupełnić 

zaznaczając checkbox „inny sposób załatwienia sprawy”. 



Instrukcja tworzenia opisów usług Strona 27 z 74 

 

 

Rysunek 41: „Inny sposób załatwienia sprawy” 

W serwisie Biznes.gov.pl będzie wyświetlana każda z zaznaczonych opcji oraz tekst dodany w polu „inny 

sposób załatwienia sprawy”. 

 

Rysunek 42: „Jak załatwić sprawę” – widok w serwisie Biznes.gov.pl 
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2.6. E-usługa oparta na piśmie ogólnym 

2.6.1. Opis funkcjonalności 

Celem tej funkcjonalności jest umożliwienie użytkownikowi przejścia z opisu usługi w serwisie 

Biznes.gov.pl do wykonania jej w sposób elektroniczny. Po spełnieniu wszystkich niezbędnych warunków 

do opisu usługi zostanie dołączony kreator online umożliwiający elektroniczne wysłanie wniosku (kreator 

usługi pisma ogólnego). W opisie usługi pojawi się przycisk „załatw online”, który jest linkiem do e-usługi. 

 

  

Rysunek 43: Przycisk „załatw online”. Możliwość wykonywania usługi elektronicznie 

Dzięki zdefiniowaniu tej funkcjonalności w opisie usługi pojawi się link („załatw online”) prowadzący 

bezpośrednio do kreatora e-wniosku. 

Po kliknięciu „Załatw online” użytkownik przechodzi do kreatora e-usługi, gdzie ma możliwość wypełnienia 

wniosku. Na pierwszej, startowej stronie e-usługi użytkownik wybiera, czy chce wysłać e-wniosek, czy tylko 

go wydrukować. Jeśli wybierze „Złóż online” będzie mógł elektronicznie złożyć wniosek do właściwego 

urzędu lub jeśli wybierze „Przygotuj do wydruku”, będzie mógł przygotować wniosek do wydrukowania. 
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Rysunek 44: Strona startowa e-usługi. Wyświetlana po wybraniu „Załatw online”. 

Użytkownik wypełnienia treść wniosku na bazie formularza załączonego do opisu usługi, następnie załącza 

go do pisma ogólnego i wysyła za pomocą skrzynki podawczej do realizującego usługę urzędu. 

2.6.2. Warunki elektronizacji usługi 

Warunki, jakie musi spełniać usługa, aby mogła być realizowana drogą elektroniczną: 

• W Zapleczu, na opisie usługi, w sekcji „Jak załatwić sprawę” znacznik „elektronicznie” jest 

zaznaczony (co oznacza, że brak jest barier uniemożliwiających elektronizację usługi) 

• Nie zdefiniowano centralnie e-usługi 
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Rysunek 45: Komunikat potwierdzający możliwość automatycznego dodania e-usługi: „E-usługa zostanie 

automatycznie dodana do opisu usługi”. 

• Do opisu ogólnego jest dodany dokument w kontekście: „Dokument wejściowy” oraz do niego plik 

o typie: „wzór papierowy”. Dokument umieszony jest w typie kroku „Złożenie wniosku”. Należy podpiąć plik 

w formacje .docx oraz .pdf (aktywny plik .pdf). 
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Rysunek 46: Parametry dokumentu na kroku „Złożenie wniosku”. 

Jeśli jeszcze nie dodano żadnego dokumentu, system wyświetla komunikat informujący o konieczności 

dodania dokumentu wejściowego. 

 

Rysunek 47: Komunikat „E-usługa nie zostanie automatycznie dodana do opisu usługi – w kroku o typie: „Złożenie 

wniosku”, żaden dokument wejściowy nie ma dodanego wzoru papierowego”. 

• W opisie danych szczegółowych nie dodano do dokumentu w kontekście „Dokument wejściowy” 

pliku o typie: „wzór elektroniczny” lub „wzór ten jest oznaczony jako nieobowiązujący” 

• Przynajmniej jedna z instytucji realizujących musi mieć adres skrzynki podawczej. 
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Jeśli spełnione zostaną wszystkie warunki elektronizacji, na stronie usługi w serwisie Biznes.gov.pl pojawi 

się przycisk „Załatw online”. 

 

Rysunek 48: Przycisk „załatw online”. 

2.6.3. Bariery uniemożliwiające elektronizację 

E-usługa nie zostanie automatycznie dodana do pisma ogólnego w przypadku, gdy: 

• W Zapleczu, na opisie usługi, w sekcji „Jak załatwić sprawę” znacznik „elektronicznie” jest 

odznaczony oraz w polu „Bariery prawne” został wprowadzony tekst. 

  

Rysunek 49: Brak e-usługi opartej na piśmie ogólnym 

• Centralnie zdefiniowano e-usługę. 

  

Rysunek 50: „E-usługa nie zostanie automatycznie dodana do opisu usługi - centralnie zdefiniowano e-usługę”. 

• W opisie usługi - w kroku o typie: „Złożenie wniosku”, żaden dokument wejściowy nie ma dodanego 

wzoru papierowego.  
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Rysunek 51: „E-usługa nie zostanie automatycznie dodana do opisu usługi” - w kroku o typie: „Złożenie wniosku”, żaden 

dokument wejściowy nie ma dodanego wzoru papierowego. 

2.7. Daty publikacji / aktualizacji / wycofania 

W szablonie opisu usługi można zdefiniować „Datę planowanej publikacji” oraz „Datę planowanego 

wycofania” opisu usługi w serwisie Biznes.gov.pl. 

 

Rysunek 52: Sekcja „Data publikacji / aktualizacji / wycofania” – pusta formatka. 
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Rysunek 53: Sekcja „Data publikacji / aktualizacji / wycofania / dezaktualizacji” – wypełniona formatka 

W sekcji „Data publikacji / aktualizacji / wycofania” w trybie edycji są dostępne pola: 

- „Data planowanej publikacji” (można wybrać z kalendarza przyszłą, nie obecną datę publikacji, np. można 

ustawić datę na dzień wejścia w życie zmian prawnych, regulujących daną usługę) 

- „Data planowanego wycofania” (jeśli pracownik Instytucji Centralnej ma wiedzę na temat planowanego 

wycofania usługi, np. z aktu prawnego wynika, że usługa przestanie obowiązywać z konkretną datą, to 

może ją w tym polu ustawić – wtedy system sam wycofa z serwisu usługę, która wygasa z mocy prawa). 

- „Data planowanej dezaktualizacji” (jeśli pracownik Instytucji Centralnej ma wiedzę na temat daty, kiedy 

usługa przestanie być aktualna, np. z aktu prawnego wynika, że dla usługi mają zostać wprowadzone 

regulacje, których opis usługi nie uwzględnia, może ustawić datę planowanej zmiany w tym polu – wtedy 

system sam oznaczy opis usługi jako nieaktualny). 
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Rysunek 54: Wybór daty z kalendarza. 

 

Pozostałe pola: „Data pierwszej publikacji”, „Data aktualizacji”, „Data akceptacji opisu”, „Data weryfikacji”, 

„Autor wersji” są wypełniane systemowo lub przez osobę o uprawnieniach do zarządzania treściami 

Zaplecza serwisu Biznes.gov.pl - Administratora Biznes.gov.pl. 

2.8. Instytucje związane z usługą 

W sekcji Instytucje związane z usługą wypełnij następujące pola: 

- „Instytucja centralna” (ministerstwo właściwe kompetencyjnie w zakresie ustawy, regulującej daną 

usługę) 

- „Instytucja akceptująca” (urząd, który faktycznie dokonał weryfikacji i akceptacji opisu usługi) 

- „Instytucje realizujące” – wypełnij, jeśli występują  

- „Typy instytucji realizujących” – wypełnij, jeśli występują 
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Jeżeli instytucją akceptującą jest ta sama instytucja co wprowadzona wcześniej instytucja centralna, to 

pozostaw pole instytucja akceptująca puste. 

 

Rysunek 55: Sekcja „Instytucje związane z usługą” – przykład wypełnienia. 

2.9. Osoba akceptująca opis usługi 

W sekcji „Osoba akceptująca opis usługi” wypełnij pola: 

• Imię 

• Nazwisko 

• Nazwa komórki organizacyjnej (departament / wydział) 

• Telefon (w formacie „22 555 33 22” – bez nawiasów i myślników) 

• Adres email 

W sekcji tej wpisz dane osoby, która faktycznie weryfikowała i akceptowała opis usługi. 

 

Rysunek 56: Sekcja „Osoba akceptująca opis usługi”. 
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2.10. Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi 

W tym polu wpisz, kogo dotyczy dana usługa, kto może złożyć wniosek i jakie warunki musi spełnić 

wnioskodawca, aby zrealizować usługę. 

 

Rysunek 57: Sekcja „Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi”. 

2.11. Ile będziesz czekać 

Pole „Czas realizacji” oznacza termin, w jakim organ właściwy wydaje rozstrzygnięcie (nie dotyczy to zatem 

terminu, jaki ma wnioskodawca, aby złożyć wniosek/zgłoszenie, itp.). Pole to wypełnij poprzez wybór z listy 

rozwijanej jednej z dwóch opcji: 

- wg KPA 

- Opis 

Wybór opcji „wg KPA” powoduje, że w serwisie wyświetli się następujący tekst: „Załatwienie sprawy 

powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania 

wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy 

szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.” 

Wybór opcji „Opis” spowoduje dodanie przez system pola „Opis”, w którym można wpisać dowolny tekst 

(np., gdy termin realizacji usługi wynika z ustawy szczegółowej). 

 

Rysunek 58: Przykład uzupełnienia pola opis w sekcji „Czas realizacji”. 
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2.12. Opłaty 

W sekcji „Opłaty” domyślnie jest zaznaczona opcja „Usługa jest bezpłatna”. 

 

Rysunek 59: Informacja o braku opłaty. 

Zaznaczenie tego pola wiąże się z niemożliwością oznaczenia opłaty na jakimkolwiek z kroków w opisie 

danej usługi. 

Jeżeli w danej usłudze jest wymagane wniesienie opłaty, odznacz opcję „Usługa jest bezpłatna” i dodaj 

informację o opłacie w konkretnym kroku, w którym wniesienie opłaty jest wymagane. Po zaznaczeniu pola 

„Krok posiada opłatę” w sekcji „Opłata” danego kroku, system doda dodatkowe pola do wypełnienia: 

„Kwota” oraz „Opis”. Pojawi się również możliwość zaznaczenia opcji „Wysokość opłaty jest określana 

przez instytucje realizujące usługę”. 

 

Rysunek 60: Dodanie opłaty: Etap 2 - Zaznaczenie opcji „Krok posiada opłatę” w konkretnym kroku 

Po zaznaczeniu opcji „Krok posiada opłatę” w danym kroku, uzupełnij zarówno pole „Kwota”, jak i pole 

„Opis” (o ile jest to możliwe). W polu „Kwota” wpisz jedynie wartość liczbową, ze wskazaniem dwóch 

miejsc po przecinku, a w polu „Opis”, należy wpisać podstawę prawną do pobierania opłaty. 

 

Rysunek 61: Uzupełnienie pól „Kwota” i „Opis” – przykład 1. 

Domyślnie zaznaczoną walutą jest złoty (PLN). Jednak możliwa jest zmiana waluty na euro (EUR) poprzez 

wybór z listy. 

Jeżeli nie można jednoznacznie określić wysokości opłaty, należy pole „Kwota” pozostać puste, np. w 

przypadku, gdy kwota opłaty jest uzależniona od przedmiotu wniosku (przykładowo w usłudze pn. 
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„Pozwolenie na budowę”, kwota opłaty jest naliczana w zależności od typu obiektu i jego parametrów, a w 

usłudze pn. „Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub 

poza miejscem sprzedaży”, kwota opłaty zależy od rodzaju alkoholu, o którego sprzedaż ubiega się 

wnioskodawca). Wówczas należy uzupełnić jedynie pole „Opis”. 

 

Rysunek 62: Uzupełnienie pól „Kwota” i „Opis” – przykład 2 

2.13. Co zrobić krok po kroku 

Sekcja „Co zrobić krok po kroku” zawiera „Kroki” czyli wydzielone etapy wykonywania danej usługi. W 

każdym z kroków należy określić szereg wartości. 

Aby do opisu dodać krok należy w sekcji „Co zrobić krok po kroku” kliknąć przycisk: „Dodaj krok”. 

 

Rysunek 63: Przycisk „Dodaj krok”. Dodanie nowego kroku. 

Użytkownik Zaplecza ma możliwość zmiany kolejności wyświetlania kroków na opisie usługi przy użyciu 

strzałek po prawej stronie nazwy kroku. 

  

Rysunek 64: Strzałki umożliwiające zmianę kolejności kroków. 

 



Instrukcja tworzenia opisów usług Strona 40 z 74 

 

Rysunek 65: Funkcjonalność zmiany kolejności kroków. 

2.13.1. Kroki - Informacje podstawowe 

W sekcji Informacje podstawowe należy odpowiednio uzupełnić następujące pola: 

• „Tytuł” - nazwa kroku w formie bezosobowej, bez kropki na końcu zdania 

• „Typ kroku” - wybrać z listy rozwijanej jedną z dwóch możliwych odpowiedzi:  

 „Złożenie wniosku” - opcję tę należy wybrać jeśli jest to krok inicjowany przez wnioskodawcę 

i dotyczy złożenia przez niego dokumentów (np. wniosku, ale też zgłoszenia, zawiadomienia, 

itp.); 

 „Inny” - opcję tę należy wybierać w krokach, które dotyczą wydania decyzji/ pozwolenia/ 

zezwolenia/ wpisu do rejestru, itp. oraz gdy krok dotyczy weryfikacji formalno-prawnej 

i merytorycznej dokonywanej przez organ. 

• „Termin” - wybrać z listy rozwijanej jedną z dwóch możliwych odpowiedzi:  

 „Opis” – opcja ta spowoduje dodanie przez system pola „Opis”, w którym można wpisać 

dowolny tekst (np. gdy termin realizacji usługi wynika z ustawy szczegółowej); 

 „Nie dotyczy” – opcja ta jest szczególnie użyteczne w przypadku, gdy wnioskodawca 

występuje z wnioskiem do organu i nie ma na to ściśle określonego terminu. Ponadto, należy 

wybrać tę opcję, gdy nie można precyzyjnie określić ile trwa wykonanie danego kroku. 

• „Opis kroku” - należy opisać w sposób przystępny i zrozumiały przebieg danego kroku, używając 

trzeciej osoby liczby pojedynczej (np. wnioskodawca składa wniosek…, organ dokonuje weryfikacji…, 

minister wydaje decyzję…, itp.). Pole to ma dostępne narzędzia do formatowania treści, przy czym 

obowiązkowo należy korzystać z przycisku justowania. 
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Rysunek 66: Sekcja „Informacje podstawowe” (parametry kroku). 

Przykład uzupełnionych „Informacji podstawowych” w opisie kroku. Przykładowo uzupełnione pola: „Tytuł”, 

„Typ kroku”, „Termin”, „Opis kroku”. 

 

Rysunek 67: Przykład uzupełnienia informacji w kroku. 

 

2.13.2. Opłata 

Opłata, która jest uzupełniania w danym kroku została szczegółowo opisana  

w punkcie  2.12niniejszego dokumentu. 

 

Rysunek 68: Opcja „Krok posiada opłatę”. 
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Rysunek 69: Dodanie opłaty – parametry opłaty do zdefiniowania. 

2.13.3. Dokumenty 

W sekcji „Dokumenty” należy wymienić wszystkie dokumenty, jakie są wymagane na wejściu lub jakie 

powstają na wyjściu danego kroku.  

Dodanie dokumentu w kroku następuje poprzez użycie przycisku „Dodaj wiersz”. 

 

Rysunek 70: Dodanie dokumentu na kroku – Dodaj wiersz. 

 

Rysunek 71: Dodanie dokumentu na kroku – Wybranie cech dokumentu. 

Nazwę dokumentu należy wybrać z dostępnej listy w polu „Dokument”. Lista ta tworzona i utrzymywana 

jest przez Administratora Biznes.gov.pl.  Stanowi zbiór dokumentów, z których każdy ma swoją unikatową i 
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uniwersalną nazwę. Dokumenty przechowywane są w systemie w formie słownika, po to by umożliwić 

wielokrotne odwoływanie się do danego dokumentu, w różnych kontekstach systemu Biznes.gov.pl.  

Przykład: 

Użytkownik serwisu czytając opis usługi „Pozwolenie na budowę” zostanie poinformowany, że do wniosku 

o uzyskanie pozwolenia na budowę należy załączyć dokument „Decyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu”. Uzyskanie tego dokumentu jest rezultatem realizacji innej usługi, której opis 

również znajduje się w serwisie Biznes.gov.pl.  

Zastosowane w serwisie Biznes.gov.pl rozwiązanie oparte jest na wielokrotnym odwoływaniu się do 

dokumentu umieszczonego w słowniku. Dzięki niemu użytkownik serwisu za pomocą jednego kliknięcia 

może przejść do opisu usługi „Ustalenie warunków zabudowy”, w którym znajdzie informacje jak uzyskać 

dokument „Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”. Dzięki temu może znaleźć w 

serwisie Biznes.gov.pl pełna informację jak uzyskać dokumenty niezbędne do realizacji usługi. 

Ze względu na to, że w słowniku dokumentów znajdują się jedynie ich nazwy, zadaniem pracownika 

Instytucji Centralnej jest dołączenie do niego plików (poprzez ich wgranie z dysku lokalnego, co zostało 

szczegółowo opisane w dalszej części instrukcji), takich jak, np. wzory wniosku, instrukcje jak dany 

wniosek wypełnić, przykłady wypełnia.  

Aby wyszukać nazwę dokumentu należy wpisać minimum trzy litery ze słowa występującego w tytule 

dokumentu. Po wybraniu właściwego dokumentu należy określić jego „Kontekst”: 

• Dokument wejściowy (np. wniosek), 

• Dokument wyjściowy (np. decyzja/ pozwolenie/ zaświadczenie wydawane kroku, w którym 

następuje rozstrzygnięcie), 

• Załącznik (np. dowód uiszczenia opłaty, dyplom, itp.). 

 

Rysunek 72: Ustalenie kontekstu dokumentu. 

Kolejną cechą dokumentu, którą należy określić jest „Forma dokumentu”, w jakiej należy go przedłożyć: 

• Oryginał 

• Uwierzytelniona kopia 

• Kopia 

• Uwierzytelnione tłumaczenie 

• Do wglądu 

• Postać elektroniczna. 
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Rysunek 73: Wybór dokumentu ze słownika. 

Przykład uzupełnienia sekcji „Dokumenty” w kroku 1 dla usługi „Wpis indywidualnej/ indywidualnej 

specjalistycznej praktyki pielęgniarek/położnych do rejestru podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą”. Po zbliżeniu kursora do niebieskiego symbolu informacji - „i” pracownik Instytucji Centralnej 

może zapoznać się z opisem merytorycznym dokumentu, umieszczonym w bazie dokumentów. Jeśli 

użytkownik chciałby zmienić treść dokumentu, powinien to zgłosić Administratorowi Biznes.gov.pl, który 

zarządza bazą wirtualnych dokumentów. 

 

Rysunek 74: Fragment wypełnionej sekcji „Dokumenty”. 

Ponadto, sekcja „Dokumenty” zawiera pole tekstowe „Dodatkowe informacje do dokumentów”, w którym 

można wpisać pomocne informacje odnośnie okresu ważności danego załącznika (np. zaświadczenie 

o niekaralności powinno być wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku) lub 

informacje na temat okoliczności, w których wymagane jest przedłożenie danego załącznika, np. gdy kopia 

opinii sanitarnej właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków 

umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych jest wymagana tylko w przypadku 

indywidualnej/ indywidualnej specjalistycznej praktyki prowadzonej w gabinecie. 
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Rysunek 75: Możliwość zgłoszenia Administratorowi dodania nowego dokumentu. 

2.13.4. Dodanie do słownika nowej nazwy dokumentu 

Jeżeli pracownik Instytucji Centralnej nie znalazł w bazie dokumentów zdefiniowanej nazwy dokumentu, to 

powinien zgłosić Administratorowi serwisu Biznes.gov.pl potrzebę dodania go do słownika. Aby to zrobić 

należy wejść w pomoc kontekstową pola „Dokument” i kliknąć w link „Zgłoś Administratorowi potrzebę 

dodania nowego elementu do słownika Zaplecza Biznes.gov.pl”. 

 

Rysunek 76: Możliwość zgłoszenia Administratorowi dodania nowego dokumentu. 

W otwartym oknie należy podać możliwie najbardziej szczegółowe informacje na temat nieznalezionego 

dokumentu, co ułatwi Administratorowi podjęcie decyzji o dodaniu nowego elementu do słownika. 

Administrator Biznes.gov.pl informuje mailowo pracownika Instytucji Centralnej o dodaniu lub odmowie 

dodania nowej nazwy dokumentu do słownika. 

 

Rysunek 77: Zgłoszenie nowego elementu. 

Administrator Biznes.gov.pl może odmówić dodania proponowanego przez pracownika Instytucji 

Centralnej dokumentu, jeżeli istnieje on już w bazie, ale np. pod inną nazwą, wówczas Administrator 

Biznes.gov.pl poinformuje pracownika o nazwie istniejącego dokumentu. 

Po przeanalizowaniu przesłanego zgłoszenia Administrator Biznes.gov.pl dodaje nazwę dokumentu do 

słownika. 

Po uzupełnieniu słownika, pracownik Instytucji Centralnej może wybrać ze słownika nową nazwę 

dokumentu i podpiąć do niej dokument. Aby uzupełnić w opisie brakujący dokument należy powrócić do 

edycji usługi. W konkretnym kroku, w którym dany dokument występuje, należy wybrać tę nazwę 

dokumentu ze słownika . Następnie wejść do podmenu „Dokumenty” (więcej informacji w rozdziale1.4.4  ) 

i dodać do niego plik w wersji .docx lub .pdf, który stanowi np. wzór wniosku, wzór oświadczenia, przykład 

wypełnienia lub instrukcji wypełnienia (o ile taki wzór /przykład/ instrukcja istnieje): 
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Rysunek 78: Wybór podmenu „Dokumenty”. 

Aby odszukać konkretny dokument należy skorzystać z wyszukiwarki znajdującej się nad listą 

dokumentów. W tym celu należy wpisać fragment nazwy dokumentu w polu „Nazwa”. 
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Rysunek 79: Wyszukanie dodanej przez Administratora Biznes.gov.pl nazwy dokumentu. 

 

Rysunek 80: Nazwa i zawartość dokumentu zdefiniowana przez Administratora Biznes.gov.pl (podmenu „Dokumenty”). 

W sekcji „Pliki określone centralnie” pracownik Instytucji Centralnej może dodać plik lub go podmienić na 

aktualny. 

 

Rysunek 81: Dodawanie pliku w sekcji „Pliki” w podmenu „Dokumenty”. 
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Rysunek 82: Okno edycji – dodanie nowego pliku. 

Przykład dodanego pliku do nazwy dokumentu wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących 

kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (z prawej strony znajdują się przyciski, które 

umożliwiają podmianę pliku lub jego całkowite usunięcie). 

 

Rysunek 83: Podpięcie fizycznego wzoru wniosku przez pracownika IC do zdefiniowanej nazwy dokumentu (podmenu 

„Dokumenty”). 

Jeżeli instytucja jest jedynym organem realizującym usługę, w której wykorzystany zostanie dany 

dokument, należy dodać wszystkie swoje pliki w sekcji „Pliki określone centralnie”. Pliki te zostaną 

umieszczone w opisie ogólnym usługi i będą zawsze wyświetlane w serwisie. 

Jeżeli jednak jest więcej organów realizujących daną usługę to pliki, które są uniwersalne dla wszystkich 

instytucji należy dodać w sekcji „Pliki określone centralnie”, a właściwe jedynie dla konkretnej instytucji w 

sekcji: „Pliki Twojej instytucji”. Wyświetlą się one użytkownikom serwisu Biznes.gov.pl dopiero wówczas 

gdy wskażą, że chcą realizować usługę w tej konkretnej instytucji. 

 

Rysunek 84: Pole „Pliki Twojej instytucji”. 

2.13.5. Możliwość wykonania kroku drogą elektroniczną 
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W sekcji „Możliwość wykonania usługi drogą elektroniczną” należy wpisać link oraz opis do usługi 

elektronicznej wykonywanej poprzez np. systemy zewnętrzne poszczególnych urzędów, platformy 

regionalne lub platformę ePUAP. Należy zatem, podać konkretny link, który umożliwi wykonanie danego 

kroku drogą elektroniczną, czyli np. złożenie wniosku. Sekcja „Możliwość wykonania usługi drogą 

elektroniczną” dotyczy konkretnego kroku w danej usłudze, który może być wykonany elektronicznie, a nie 

całej usługi (np. urząd przyjmie wniosek elektronicznie, ale nie odpowie na niego drogą elektroniczną). Aby 

dodać link do serwisu, który umożliwia wykonanie kroku usługi drogą elektroniczną, należy użyć przycisku 

„Dodaj wiersz”. System rozwinie wówczas pola: „Link do usługi” oraz „Opis do usługi”. 

 

Rysunek 85: Dodanie linka do e-usługi. 

W polu „Link do usługi” należy wkleić link do danej e-usługi, natomiast w polu „Opis do usługi” należy krótko 

opisać lokalizację, na jaką zostanie dokonane przekierowanie użytkownika, np. nazwę serwisu, na którym 

udostępniono daną e-usługę. 

 

2.14. Zasięg realizowania usługi ze względu na właściwość miejscową 

Należy wypełnić tylko wtedy, gdy w sekcji Instytucje związane z usługą wskazany jest „Typ instytucji 

realizujących” (np. urzędy miast i gmin). Jeśli usługa jest realizowana centralnie (np. przez Ministerstwo 

Finansów), sekcji tej nie trzeba wypełniać, ponieważ system automatycznie wypełni ją wartościami „nie 

dotyczy”. 

Jeśli usługa nie dotyczy obywateli, a jedynie przedsiębiorców, należy podać właściwość miejscową tylko 

dla pola „Dla przedsiębiorców”, natomiast w polu „Dla obywateli” pozostawić  „nie dotyczy”. 

 

Rysunek 86: „Zasięg realizowania usługi ze względu na właściwość miejscową” - przykład wypełnienia. 

Lista z zapisanymi w słowniku właściwościami pozwala na wyszukiwanie po wpisaniu minimum trzech 

znaków.  
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Rysunek 87: 2.13. „Zasięg realizowania usługi ze względu na właściwość miejscową” – widok listy słownikowej. 

Jeśli w słowniku nie ma odpowiedniej właściwości miejscowej, należy zgłosić Administratorowi potrzebę 

dodania nowego elementu do słownika Zaplecza biznes.gov.pl.  

 

Rysunek 88: „Zasięg realizowania usługi ze względu na właściwość miejscową” – link kierujący do formularza 

zgłoszenia propozycji Administratorowi - „Zgłoś Administratorowi…” 

 

Rysunek 89: „Zasięg realizowania usługi ze względu na właściwość miejscową” – „Zgłoszenie nowego elementu do 

słownika”. 
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2.15. Jak możesz się odwołać 

W sekcji Jak możesz się odwołać należy wpisać środki prawne, które służą, jako narzędzie do 

różnorodnych form odwołań i wynikają z przepisów ogólnych KPA, Ordynacji podatkowej, jak również 

z przepisów szczegółowych regulujących daną usługę. 

 

Rysunek 90: Sekcja „Jak możesz się odwołać”. 

Przykład uzupełnienia sekcji „Jak możesz się odwołać”: 

Jeśli otrzymasz decyzję negatywną, to możesz zwrócić się do Ministra Rozwoju i Finansów z wnioskiem 

o ponowne rozpatrzenie sprawy (na podstawie art. 127 § 3 k.p.a.). Masz na to 14 dni od dnia, w którym 

otrzymasz decyzję. 

Jeśli nadal nie uzyskasz wpisu do rejestru, to możesz wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie. Skargę złóż za pośrednictwem Ministra Rozwoju i Finansów. Masz na to 

30 dni od dnia, w którym otrzymasz decyzję wydaną na podstawie wniosku o ponowne rozpatrzenie 

sprawy. 

2.16. Warto wiedzieć 

W polu tym należy wpisać informacje istotne dla wnioskodawcy już po zakończeniu realizacji danej usługi. 

2.17. Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) 

Należy wpisać konkretny kod PKD, który ściśle wiąże się z opisywaną usługą lub wybrać go z listy kodów 

PKD, poprzez przycisk „Dodaj Kod”. Przykładowo w usłudze pn. „Złóż wstępne zapotrzebowanie na 

banderole podatkowe”, powiązane kody PKD to: 1200Z, 1102Z, 4634A, 4635Z, 1101Z. Kody PKD można 

wyszukać tutaj: https://www.biznes.gov.pl/tabela-pkd  

Jeśli usługa nie jest powiązana z żadnym kodem należy zaznaczyć „Nie dotyczy żadnego PKD”. 

 

Rysunek 91: „Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)”. 

2.18. Klasyfikacja usługi 

Klasyfikacja usługi obejmuje pola: „Typ usługi”, „Kategoria”, „Zawody”, „Katalog” oraz „Rodzaj”. Wszystkie te 

pola należy uzupełnić poprzez wybór jednej z opcji dostępnych na liście rozwijanej. Jedynie pole „Zawody” 

może pozostać puste (w przypadku, gdy usługa nie odnosi się do żadnego z zawodów).  

W przypadku pól „Katalog” oraz „Zawody” można dodać więcej niż jedną dziedzinę oraz więcej niż jeden 

zawód. Natomiast w pozostałych polach należy wskazać tylko jedną wartość. Poprawne 

przyporządkowanie usługi do odpowiedniego katalogu i rodzaju pozwoli na jej szybkie wyszukanie 

w serwisie. 

https://www.biznes.gov.pl/tabela-pkd
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Rysunek 92: „Klasyfikacja usługi” - wybór z list rozwijanych. 

W „Typie usługi” dostępne są następujące opcje (można wybrać TYLKO jedną): 

• Uznawanie kwalifikacji zawodowych 

• Świadczenie usług transgranicznych 

• Zawody, w tym regulowane 

• Działalność regulowana 

• Zezwolenia i pozostałe formy reglamentacji 

• Inne (np. zgłoszenie, zawiadomienie, upoważnienie, świadectwo, informacja). 

Przyporządkowanie usługi do jednego z sześciu powyższych typów usług, ułatwia użytkownikom serwisu 

Biznes.gov.pl ich późniejsze wyszukiwanie.  

W „Kategorii” dostępne są następujące opcje (można wybrać TYLKO jedną): 

• Zakładanie działalności (tę opcję należy wybrać w przypadku usług dotyczących rejestracji 

działalności gospodarczej w CEIDG/KRS, usług dotyczących wpisów do rejestrów publicznych, usług 

związanych z rozpoczynaniem działalności reglamentowanej, uzyskiwaniem prawa wykonywania zawodu, 

usług dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych oraz usług dotyczących czasowego świadczenia 

usług transgranicznych) 

• Prowadzenie działalności (tę opcję należy wybrać w przypadku usług opisujących proces 

inwestycyjny, obowiązki sprawozdawcze i informacyjne przedsiębiorców, zmiany wpisów w publicznych 

rejestrach oraz w przypadku usług dotyczących zawieszania działalności) 

• Zamykanie działalności (ta opcja dotyczy wszystkich usług związanych z wykreśleniem 

wnioskodawcy z wszelkiego rodzaju rejestrów publicznych oraz usług związanych z zamykaniem 

konkretnej działalności gospodarczej, np. usługi złożenia przez wnioskodawcę informacji o zakończeniu 

świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim). 

 

W polu „Zawody” dostępnych jest wiele nazw zawodów w tym m.in. (można wybrać więcej niż jeden 

zawód):  

• Architekt 

• Biegły rewident 

• Lekarz weterynarii 

• Nauczyciel 

• Pielęgniarka/Pielęgniarz 

• Położna/Położny, itp. 

Przykładowo, w usłudze pn.: Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej oraz wpis do 

rejestru członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych wybrano dwa zawody: pielęgniarka/pielęgniarz 

oraz położna/położny. 

Aby wybrać zawód, którego usługa dotyczy, należy wybrać go z listy rozwijanej lub wpisać ręcznie początek 

nazwy zawodu. Lista rozwijana prezentuje zawartość słownika „Zawody”. 
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Rysunek 93: Wybór zawodu z listy rozwijanej. 

 

Rysunek 94: Wpisanie nazwy zawodu. 

Słownik „Zawody” można uzupełnić poprzez zgłoszenie propozycji zawodu Administratorowi. Link do 

Administratora znajduje się w podpowiedzi do pola „Zawody”. 

 

Rysunek 95: Link do zgłoszenia Administratorowi nowego elementu do słownika, typ: „Zawody”. 

Po kliknięciu w link wyświetlany jest formularz zgłoszenia nowego elementu do słownika typ: „Zawody”. 
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Rysunek 96: Zgłoszenie nowego elementu do słownika, typ: „Zawody”. 

W polu „Katalog” dostępne są m.in. następujące możliwości wyboru (można wybrać więcej niż jedną 

kategorię tematyczną): 

• Alkohol i tytoń 

• Bezpieczeństwo i ochrona 

• Budownictwo 

• Działalność komunalna 

• Działalność pocztowa 

• Edukacja i nauka 

• Energetyka 

• Farmacja 

• Geologia 

• Rachunkowość, finanse i ubezpieczenia 

• Szkolenia. 

Na przykład w usłudze „Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek 

i położnych” wybrano 3 kategorie tematyczne: Zdrowie, Edukacja i nauka oraz Szkolenia. 

  

Rysunek 97: Wybór katalogu. 

Katalog należy wybrać  poprzez wybór z listy lub poprzez wpisanie części wyrazu. 

Prawidłowe przyporządkowanie danej usługi do konkretnego zawodu i/lub konkretnego katalogu, umożliwi 

użytkownikom szybsze wyszukiwanie interesującej ich usługi w serwisie Biznes.gov.pl. 

W polu „Rodzaj” dostępne są następujące opcje (można wybrać TYLKO jedną): 

• Koncesja 

• Licencja 

• Zezwolenie 
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• Pozwolenie 

• Wpis do rejestru działalności regulowanej 

• Wpis do pozostałych rejestrów/ewidencji 

• Zgłoszenie 

• Uznawanie kwalifikacji 

• Świadczenie usług transgranicznych 

• Inne (m.in. zawiadomienie, informacja, świadectwo). 

„Typ” oraz” Rodzaj” usługi są ze sobą związane. Użytkownik ma ograniczoną możliwość wyboru „Rodzaju” 

usługi w zależności od wybranego wcześniej „Typu” usługi.  

Na przykład jeśli pracownik Instytucji Centralnej w polu „Typ” usługi wybrał opcję: „Uznawanie kwalifikacji 

zawodowych”, to w polu „Rodzaj” musi być wartość „Uznawanie kwalifikacji”. Podobnie, odpowiednikiem 

wyboru „Inne” w polu” Typ” usługi jest opcja „Inne” (m.in. zawiadomienie, informacja, świadectwo) w polu 

Rodzaj.  

Pole „Rodzaj” jest zablokowane do czasu wyboru „Typu” usługi. Jeżeli użytkownik chce więc wypełnić pole 

„Rodzaj” to pole „Typ” usługi musi być wypełnione. W przeciwnym razie pole „Rodzaj” będzie nieaktywne a 

po najechaniu wskaźnikiem myszki na to pole pojawi się podpowiedź: „Wybierz najpierw Typ usługi”.  

Tabela 2: Przyporządkowanie rodzaju usługi zgodnie z typem 

Typ usługi Właściwe opcje, które należy wybrać w polu Rodzaj 

Uznawanie kwalifikacji zawodowych Uznawanie kwalifikacji 

Świadczenie usług transgranicznych Świadczenie usług transgranicznych 

Zawody, w tym regulowane 1. Licencja 

2. Wpis do pozostałych rejestrów/ewidencji 

3. Inne (m.in. zawiadomienie, informacja, 

świadectwo) 

Działalność regulowana Wpis do rejestru działalności regulowanej 

Zezwolenia i pozostałe formy 

reglamentacji 

1. Koncesja 

2. Licencja 

3. Zezwolenie 

4. Pozwolenie 

5. Wpis do pozostałych rejestrów/ewidencji 

6. Inne (m.in. zawiadomienie, informacja, 

świadectwo) 

Inne 1. Zgłoszenie 

2. Inne (m.in. zawiadomienie, informacja, 

świadectwo) 

 

Pole „Rodzaj” w sytuacji, gdzie jest tylko jedna opcja wyboru, wypełnia się automatycznie. 

Należy zwrócić uwagę, iż usługi dotyczące zmiany i wykreślenia wpisu z rejestru również są klasyfikowane 

w polu „Rodzaj” jako: „Wpis do rejestru działalności regulowanej” lub „Wpis do pozostałych 

rejestrów/ewidencji”. 
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Rysunek 98: Przykład usługi dotyczącej wykreślenia z rejestru. 

 

 

Rysunek 99: Klasyfikacja wg rodzaju dla usługi dotyczącej wykreślenia z rejestru. 

 

2.19. Podstawa prawna 

W sekcji „Podstawa prawna” należy wymienić najbardziej powiązane z usługą akty prawne (w tym: ustawy, 

rozporządzenia, dyrektywy unijne, obwieszczenia, akty prawne wydawane przez samorządy zawodowe, np. 

uchwały, komunikaty, itp.). Nie będą one widoczne na Biznes.gov.pl, jest to informacja widoczna tylko dla 

twórców opisów usług. 

 

 Rysunek 100: Przykład uzupełnienia powiązanych aktów prawnych. 

Przy tworzeniu nowej usługi, Administrator Biznes.gov.pl uzupełnił już w tej sekcji minimum jeden akt 

prawny, zadaniem pracownika Instytucji Centralnej jest dodanie pozostałych aktów prawnych, które 

normują daną usługę (o ile takie występują). Wybór aktu prawnego następuje poprzez wyszukanie 

i wskazanie go w wyszukiwarce. 
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 Rysunek 101: Dodanie aktu prawnego. 

Jeżeli pracownik Instytucji Centralnej nie odnalazł w bazie aktów prawnych właściwego aktu prawnego, 

którego dodanie w usłudze jest pożądane, zgłasza potrzebę jego dodania Administratorowi Biznes.gov.pl. 

Aby to uczynić należy wejść w pomoc kontekstową pola: „Lista aktów prawnych” i kliknąć w link „Zgłoś 

Administratorowi potrzebę dodania nowego elementu do słownika Zaplecza Biznes.gov.pl”. W otwartym 

oknie należy podać możliwie najbardziej szczegółowe informacje na temat nieznalezionego aktu 

prawnego. Należy zatem podać pełną nazwę nowego aktu prawnego wraz z linkiem do strony 

Internetowego Systemu Aktów Prawnych, na której jest umieszczony tekst pierwotny aktu. Jeżeli 

pracownik Instytucji Centralnej zgłasza dodanie nowego rozporządzenia, to dodatkowo powinien wskazać 

ustawę, z której wynika umocowanie do jego wydania. Przykładowo, jeśli pracownik Instytucji Centralnej 

chciałby dodać do bazy aktów prawnych Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2015 

r. w sprawie sposobu i trybu składania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących 

spółek, których umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki udostępnionego w systemie 

teleinformatycznym powinien przesłać następujące informacje do Administratora. 

Tabela 3: Informacje dotyczące aktu prawnego przekazywane Administratorowi Biznes.gov.pl 

Nazwa aktu prawnego Link do ISAP Nazwa aktu referencyjnego 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 

dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu i 

trybu składania wniosków o wpis do 

Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących 

spółek, których umowę zawarto przy 

wykorzystaniu wzorca umowy spółki 

udostępnionego w systemie 

teleinformatycznym 

http://isap.sejm.gov.

pl/DetailsServlet?id=

WDU20150000065 

Ustawa z dnia 20 sierpnia 

1997 r. o Krajowym Rejestrze 

Sądowym 

Warto zwrócić uwagę, że nawet jeśli dany akt prawny ma tekst jednolity, to zawsze należy podać link do 

tekstu pierwotnego, tak jak w tym przypadku: 

Nazwa aktu prawnego: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

Link do ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl 

Administrator Biznes.gov.pl po otrzymaniu zgłoszenia, utworzy akt prawny w bazie, lub odmówi jego 

dodania, jeśli taki akt już istnieje w bazie (a pracownik go nie odszukał). Administrator Biznes.gov.pl 

przesyła do pracownika Instytucji Centralnej wiadomość mailową dotyczące zgłaszanego aktu prawnego.   

Po otrzymaniu informacji o umieszczeniu aktu prawnego w bazie aktów prawnych, pracownik Instytucji 

Centralnej może powrócić do edycji usługi, aby wybrać akt prawny z listy dostępnych aktów w sekcji „Lista 

aktów prawnych”. 

2.20. Lista powiązanych poradników 

Jeżeli, do co najmniej jednego poradnika zostanie podpięty link do usługi wówczas w opisie tej usługi 

w sekcji „Lista powiązanych poradników” system wskaże te poradniki. Lista ta, z pozycji edycji opisu usługi, 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000065
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000065
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000065
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940890414
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nie jest edytowalna. Bez uprawnień umożliwiających dodanie i edycję poradników, nie ma także możliwości 

od strony Zaplecza Biznes.gov.pl podglądu wybranego poradnika powiązanego z usługą.  

W Zapleczu Biznes.gov.pl w polu „Lista powiązanych poradników” należy zdefiniować poradniki związane 

z usługą. W tym celu należy wpisać trzy litery występujące w nazwie poradnika lub identyfikator poradnika.  

 

Rysunek 102: Widok powiązanych poradników w opisie usługi w Zapleczu Biznes.gov.pl. 

Aby dodać poradnik zawierający w swojej nazwie VAT wystarczy wpisać w pole wyszukiwania tę frazę. 

System wyświetli nazwy poradników zawierających frazę VAT. 

 

Rysunek 103: Wyszukiwanie nazw poradników. 

Po dodaniu poradnika pojawi się on na „Liście powiązanych poradników”. Np. dla usługi „Zarejestruj się 

jako podatnik VAT” w sekcji Lista powiązanych poradników istnieją powiązania z wieloma poradnikami. 
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Rysunek 104: Widok powiązanych poradników w opisie usługi „Zarejestruj się jako podatnik VAT”. 

2.21. Cykl życia 

Wypełnienie tej sekcji wymagane jest TYLKO w przypadku, gdy usługa została zakwalifikowana do 

kategorii: "Zakładanie działalności" . Ta sekcja nie jest wyświetlana na Biznes.gov.pl. 
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Rysunek 105: Sekcja „Cykl życia”. 

2.22. Słowa kluczowe 

Sekcja „Słowa kluczowe” zawiera powiązane z danym szablonem opisu usługi: 

• Słowa kluczowe (tagi) 

• Dodatkowe słowa kluczowe 

• Błędy merytoryczne i ortograficzne. 

 

Rysunek 106: Słowa kluczowe szablonu opisu usługi. 

2.23. Usługi utworzone na bazie szablonu 

Sekcja ta zawiera usługi, które zostały utworzone na bazie istniejącego szablonu. Sekcja wyposażona 

została w wyszukiwarkę usług względem „ID”/”Nazwy szukanej usługi”. 
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Rysunek 107: Zapisywanie opisu usługi dołączonego do szablonu. 

Aby dodać nową usługę należy kliknąć przycisk „Dodaj usługę”. 

 

Rysunek 108: Usługi utworzone na bazie szablonu. 

System uruchomi wtedy kartę dodawania opisu usługi. Szczegóły procesu dodawania opisu usługi 

znajdują się w rozdziałach 1.1 oraz 2 niniejszej instrukcji. 

2.24. Komentarze i pliki – pole niewidoczne w serwisie 

Aby pozostawić krótką notkę, na temat poprawek wprowadzonych w danym szablonie lub na temat 

planowanych zmian prawa, które będą wpływać na przebieg usług, można skorzystać z sekcji „Komentarze 

i pliki”.  

Sekcja ta służy do pozostawiania krótkich informacji objaśniających, stosowanych na własny użytek. 

Informacje z tej sekcji nie są przenoszone na portal, nie są widoczne dla użytkowników zewnętrznych. 

Jednak wszyscy zalogowani użytkownicy Zaplecza serwisu Biznes.gov.pl mają dostęp do zrobionych przez 

pracownika IC notatek, w danej wersji usługi. 

 

Rysunek 109: Sekcja „Komentarze i pliki”. 
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3. Działania na szablonach usług 

Pracownik instytucji ma możliwość edycji szablonu usługi, zapisania zmian, przekazania szablonu usługi 

do weryfikacji oraz podejrzenia wprowadzonych zmian. 

 

Rysunek 110: Dostępne działania na szablonie usług. 

Po przekazaniu do weryfikacji szablonu usługi zmienia on status na do weryfikacji i nie jest już możliwy do 

edycji. 

 

Rysunek 111: Przekazanie do weryfikacji szablonu usługi. 

Nie można przekazać do weryfikacji szablonu, do którego podpięte usługi są niekompletne. W takim 

przypadku szablon pozostanie w statusie „Ed” a użytkownik otrzyma odpowiednie powiadomienie: 

„Publikacja szablonu nie jest możliwa, ponieważ istnieją połączone z nim usługi będące w trakcie edycji. 

Dokończ edytowanie wszystkich usług znajdujących się na liście szablonu”. 

 

Rysunek 112: Komunikat błędu przy przekazaniu szablonu do weryfikacji. Niedokończona edycja usług. 

W powyższym przypadku należy zweryfikować wszystkie podpięte opisy usług. Na opisie usługi, która 

wymaga wprowadzenia dodatkowych danych wyświetlony zostanie komunikat „Usługa jest niekompletna”. 
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Rysunek 113: Informacja o niekompletności w opisie usługi. 
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4. Dodawanie opisów usług do Szablonu 

Usługa utworzona na bazie szablonu składa się zarówno z szablonu jak i dodatkowych pól uzupełnianych 

w kontekście danej usługi. Pola te dostępne są w ostatniej sekcji widoku szczegółów szablonu: „Usługi 

utworzone na bazie szablonu”.   

Aby otworzyć kartę umożliwiającą dodanie opisu usługi do szablonu należy w sekcji „Usługi utworzone na 

bazie szablonu” kliknąć na przycisk „Dodaj usługę”. Po jego kliknięciu w bieżącej zakładce przeglądarki 

otwiera się formatka szczegółów usługi. 

 

Rysunek 114: Dodawanie nowego opisu usługi do szablonu. 

System otworzy kartę opisu nowej usługi. 
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Rysunek 115: Formatka szczegółów usługi. 

Po przejściu do edycji wstępnie wypełnionych pól opisu usług można dany opis usunąć, zapisać, odłączyć 

od szablonu, można również zweryfikować historię edycji opisu usługi lub wygenerować dokument .docx. 
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Rysunek 116: Edycja opisu usługi podpiętej do szablonu usługi. 

4.1. Funkcja Usuń 

Po wybraniu opcji „Usuń” należy potwierdzić chęć usunięcia opisu wskazanej usługi. 

 

Rysunek 117: Potwierdzenie usunięcia opisu usługi. 
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4.2. Funkcja Zapisz 

Po kliknięciu w „Zapisz” użytkownik otrzyma potwierdzenie, że zmiany zostały zapisane przez system. 

 

Rysunek 118: Zapisanie wprowadzonych zmian - potwierdzenie. 

 

Rysunek 119: Zapisanie wprowadzonych zmian – przycisk „Zapisz”. 

4.3. Funkcja Odłącz od szablonu 

Po wybraniu opcji „odłącz od szablonu” użytkownik musi potwierdzić chęć odłączenia opisu wskazanej 

usługi. 



Instrukcja tworzenia opisów usług Strona 68 z 74 

 

 

Rysunek 120: Odłączenie od szablonu. 

Po potwierdzeniu odłączenia opis usługi przestanie być widoczny na liście usług podpiętych do szablonu, a 

będzie niezależnym opisem usługi widocznym na liście wszystkich usług. 

Nie można odłączyć jedynego opisu podpiętego do szablonu opisu usługi. Przy próbie odpięcia ostatniego 

opisu usługi od szablonu system wyświetli komunikat ostrzegawczy „Nie można odłączyć ostatniej usługi 

od szablonu”. 

 

Rysunek 121: Komunikat ostrzegawczy „Nie można odłączyć ostatniej usługi od szablonu”. 

4.4. Funkcja Generuj DOC 

Każdy użytkownik z obiegu opisu usługi, na każdym etapie jej opisu (usługa o każdym statusie) może 

skorzystać z funkcji „Generuj DOC”, która umożliwia pobranie treści opisu usługi do dokumentu Word.  

Przechodząc do trybu edycji wybranej usługi należy wybierać z paska dostępnych funkcji opcję 

generowania pliku.  

Po wybraniu przycisku: „Generuj DOC” można otworzyć dokument lub zapisać go na dysku lokalnym 

komputera. (Powyższy opis dotyczy  przypadku użycia przeglądarki Firefox. W przypadku innych 

przeglądarek dokument może być również pobrany bez okna pomocniczego). 
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Rysunek 122: Funkcja „Generuj DOC”. 

System generuje dokument z ostatnio zapisanej wersji. Po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian, a przed 

wybraniem opcji „Generuj DOC”, należy zapisać wprowadzone zmiany.  

Aby uniknąć generowania doc'a bez treści ostatnio dodanych, system wyświetli komunikat: „Aby w 

wygenerowanym dokumencie DOC znalazły się ostatnio wprowadzone zmiany, kliknij najpierw przycisk: 

ZAPISZ”. 
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4.5. Funkcja Historia 

Po przejściu do historii użytkownik ma możliwość wglądu w proces wprowadzania zmian na wybranym 

opisie usługi. Po kliknięciu w nowej karcie przeglądarki wyświetlona zostanie lista działań na danym 

szablonie usługi. 

 

Rysunek 123: Funkcja” Historia”. 

Wyświetlona strona zawiera historię usługi dodanej do szablonu, między innymi kto ja modyfikował, kto 

utworzył, kiedy została przekazana do weryfikacji oraz daty tych czynności. 

 

Rysunek 124: Historia opisu szablonu. 
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5. Weryfikacja oraz publikacja opisu usługi 

Po poprawnym wypełnieniu wszystkich pól użytkownik przekazuje szablon opisu usługi do weryfikacji 

przez kolejnych uczestników procesu zatwierdzania szablonu i opisów utworzonych na jego bazie, tj.: 

• Menedżera opisów, 

• Administratora opisów. 

Na etapie weryfikacji Menedżer może przekazać szablon do weryfikacji kolejnego użytkownika, 

Administrator natomiast po pozytywnej weryfikacji może szablon opublikować. Każda osoba weryfikująca 

ma również prawo przekazać szablon do poprawy Pracownikowi Instytucji (PI).  

Gdy szablon zostanie pozytywnie zweryfikowany, otrzyma status: „Opublikowano” (Op). W momencie 

uzyskania statusu „Op" wszystkie usługi utworzone na jego bazie zostaną opublikowane w serwisie.  

Z punktu widzenia użytkownika Biznes.gov.pl usługi te nie różnią się wyglądam od usług utworzonych  

w sposób tradycyjny.  

Z perspektywy użytkownika Zaplecza serwisu Biznes.gov.pl usługi utworzone na bazie szablonu będą 

widoczne na liście opisów usług jednak po przejściu do ich szczegółów użytkownik otrzyma informację,  

że zamiany w usłudze można dokonać jednie poprzez edycję szablonu. 

Schemat akceptacji szablonu i opisów utworzonych na jego bazie. 

 

Rysunek 125: Schemat procesu weryfikacji szablonu. 
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