
 
 

 
Zamówienie finansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013  
oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

Koncepcja rozwi ązania - opis jak działa system i co mo żna 
za jego pomoc ą osi ągnąć, 
 
Spis tre ści 
 

Wstęp .......................................................................................................................................... 4 

Uwarunkowania prawne ..................................................................................................................... 4 

Użytkownicy biznesowi systemu .......................................................................................................... 4 

Cele biznesowe systemu ...................................................................................................................... 5 

Wymagania i założenia projektowe. .................................................................................................... 5 

Charakterystyka systemu .............................................................................................................. 6 

Języki, standardy, technologie, frameworki – wykorzystane w systemie ............................................ 6 

Struktura katalogów i ich przeznaczenie: ............................................................................................ 9 

Przyjęte konwencje ............................................................................................................................ 16 

Zakres funkcjonalny systemu ...................................................................................................... 16 

Przypadki użycia ................................................................................................................................. 16 

Typy użytkowników systemu ............................................................................................................. 17 

Koncepcja interfejsu ........................................................................................................................... 18 

Panel operatora (widok instytucji) ................................................................................................. 18 

Panel wnioskodawcy (widok wnioskodawcy/beneficjenta) .......................................................... 18 

Panel członka KOP .......................................................................................................................... 19 

Responsive Web Design ................................................................................................................. 19 

Funkcje związane z dostępem do systemu......................................................................................... 20 

Rejestracja konta wnioskodawcy ................................................................................................... 20 

Wymogi dotyczące haseł i bezpieczeństwa ................................................................................... 21 

Powiązane konta ............................................................................................................................ 21 

Logowanie ...................................................................................................................................... 22 

„Moje menu” .................................................................................................................................. 22 

Odzyskiwanie zapomnianego hasła ............................................................................................... 23 

Dane podmiotu / profil wnioskodawcy .............................................................................................. 23 

Administracja użytkownikami ............................................................................................................ 24 

Zakładki i wyszukiwarka użytkowników ......................................................................................... 24 

Tworzenie kont operatorów / członków KOP ................................................................................ 24 

Zmiana danych użytkownika .......................................................................................................... 25 

Zarządzanie uprawnieniami systemowymi i grupami uprawnień. ................................................ 25 

Słowniki systemowe ........................................................................................................................... 27 



2 

Repozytorium dokumentów projektów ............................................................................................. 29 

Repozytorium dokumentów programu .............................................................................................. 29 

Nabory ............................................................................................................................................... 30 

Projekt ................................................................................................................................................ 32 

Rejestr zamówień w projekcie ........................................................................................................... 32 

Rozpoczęcie pracy – utworzenie nowego Projektu ....................................................................... 33 

Generator wniosków o dofinansowanie ........................................................................................ 33 

Elementy formularza wniosku o dofinansowanie .......................................................................... 35 

Funkcje związane z Projektem dostępne po stronie wnioskodawcy ............................................. 39 

Wyliczanie sumy kontrolnej z pliku PDF ......................................................................................... 39 

Obsługa Projektu w zakresie WND przez instytucję ...................................................................... 40 

Funkcje związane z wnioskami o dofinansowanie dostępne po stronie instytucji ........................ 40 

Potwierdzenie wpływu wniosku o dofinansowanie ....................................................................... 40 

Ocena formalna .............................................................................................................................. 42 

Ocena merytoryczna ...................................................................................................................... 42 

Wybór do dofinansowania ............................................................................................................. 43 

Generowanie PDF .............................................................................................................................. 43 

Wysyłanie danych do SL2014 ............................................................................................................. 44 

Pomoc kontekstowa ........................................................................................................................... 44 

Komisje Oceny Projektów .................................................................................................................. 45 

Zarządzanie KOP po stronie OPERATORA ...................................................................................... 45 

Zarządzanie KOM w ramach KOP ................................................................................................... 49 

Zarządzanie KOP po stronie CZŁONKA KOP ................................................................................... 51 

Rejestr protestów ............................................................................................................................... 54 

Generator harmonogramów.............................................................................................................. 55 

Rejestr umów/decyzji o dofinansowanie ........................................................................................... 56 

Moduł komunikacyjny z zewnętrznymi systemami ............................................................................ 58 

Komunikacja - rejestr REGON......................................................................................................... 58 

Komunikacja - CSI (SL2014) ............................................................................................................ 58 

Komunikacja SEKAP ........................................................................................................................ 59 

Komunikacja z serwisami WWW .................................................................................................... 60 

Komunikacja z MantisBT ................................................................................................................ 62 

Logowanie zdarzeń ............................................................................................................................ 62 

Log systemowy ............................................................................................................................... 63 

PEFS .................................................................................................................................................... 65 

WNP – Wnioski o Płatność ................................................................................................................. 69 

Generator wniosków o płatność .................................................................................................... 69 

Elementy formularza wniosku o płatność ...................................................................................... 69 

Funkcje związane z wnioskami o płatność dostępne po stronie wnioskodawcy ........................... 71 



3 

Obsługa wniosków o płatność przez instytucję ............................................................................. 71 

Funkcje związane z wnioskami o płatność dostępne po stronie instytucji .................................... 71 

Potwierdzenie wpływu wniosku .................................................................................................... 72 

Ocena formalno-merytoryczna wniosku ........................................................................................ 72 

Korekta po pozytywnej ocenie ....................................................................................................... 73 

Zatwierdzenie wniosku .................................................................................................................. 73 

Korekta po zatwierdzeniu .............................................................................................................. 74 

Przesłanie danych wniosku o płatność do CSI SL2014 ................................................................... 74 

Personel projektu ........................................................................................................................... 74 

Rejestr kontroli projektów ............................................................................................................. 76 

Moduł raportów ............................................................................................................................. 77 

Część administracyjna .................................................................................................................... 77 

Część użytkownika ......................................................................................................................... 78 

Moduł mailingowy ......................................................................................................................... 79 

Część administracyjna .................................................................................................................... 79 

Generator dokumentów..................................................................................................................... 80 

Część administracyjna .................................................................................................................... 80 

Moduł zgłaszania błędów (bug-tracker) dla użytkowników .......................................................... 83 

Moduł historii / karty informacyjnej projektu ............................................................................... 84 

Lista stosowanych statusów .............................................................................................................. 86 

 

  



4 

Wstęp 

Lokalny System Informatyczny dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) realizuje komunikację elektroniczną od momentu złożenia 

wniosku o dofinansowanie jako aż do zakończenia realizacji projektu jego rozliczenia i zakończenia 

okresu trwałości. LSI realizuje zadania dla całości programu. 

Uwarunkowania prawne 

Najważniejsze akty prawne, które mają wpływ na kształt LSI: 

• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

o  nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności  

i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1083/2006; 

o nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz 

wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006; 

o nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 

Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; 

• Rozporządzenia delegowane i implementacyjne KE – postępy prac (fiszki) na stronie www KE  

• Ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych  

w perspektywie finansowej 2014-2020 (projekt) – postępy prac na stronie RCL  

• Umowa Partnerstwa – szczegóły na stronie MIR  

• Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (UIDP), nowelizacja z dnia 10 stycznia 2014 r oraz rozporządzenia wydane 

na jej podstawie, w szczególności: 

o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych (KRI); 

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (UODO) z pózn. zm. oraz 

rozporządzenia wydane na jej podstawie, w szczególności: 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 

informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 nr 100 poz. 

1024) 

 

Użytkownicy biznesowi systemu 
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Głównymi użytkownikami biznesowymi systemu są instytucje zaangażowane w proces wdrażania 

RPO WSL 2014-2020. To jest: 

• Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (RR) – 

pełniący rolę wiodącą w procesie przygotowania i wdrażania LSI (Zamawiający); 

• Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Śląskiego (FS); 

• Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR); 

• Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP); 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (WUP); 

• Inne wydziały. 

• ZIT 

• RIT 

Cele biznesowe systemu 

• wspomaganie zarządzania i wdrażania RPO WSL 2014-2020; 
• zapewnienie narzędzia informatycznego dla wnioskodawców/beneficjentów służącego do 

przygotowania dokumentów; 

• zmniejszenie obciążeń administracyjnych beneficjentów i instytucji zaangażowanych we 

wdrażanie programu; 

• usprawnienie i przyśpieszenie pracy instytucji; 

• wspomaganie wybranych procesów 

• automatyzacja eksportu danych do SL2014. 

Wymagania i założenia projektowe.  

Ogólne cechy funkcjonalne i niefunkcjonalne: 

• aplikacja przeglądarkowa; 

• dostępna w trybie 24/7 poprzez sieć Internet, przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa 

(połączenia przez https, odpowiednie przechowywanie haseł); 

• samodzielne rejestrowanie kont wnioskodawców; 

• dane przechowywane w relacyjnej bazie danych MySQL; 

• kompatybilność z najpopularniejszymi przeglądarkami: Mozilla Firefox, Google Chrome, 

Internet Explorer w aktualnych stabilnych wersjach; 

• prosty i przejrzysty interfejs wykonany w całości z uwzględnieniem zasad responsive web 

design; 

• dostępność systemu pomocy kontekstowej; 

• spełnianie wymogów WCAG 2.0.  

• modułowość umożliwiająca łatwą rozbudowę w przyszłości w zależności od kolejnych 

wymogów określonych przez Zamawiającego; 

• współpraca z zewnętrznymi systemami; 

• generowanie dokumentów w oparciu o interaktywne formularze on-line; 

• wypełnianie formularzy na podstawie danych, które zostały zebrane w poprzednich etapach 

procedury; 

• automatyczne obliczenia w celu zapobiegania ewentualnym błędom; 



6 

• automatyczna weryfikacja poprawności formularzy, która pozwala zmniejszyć liczbę korekt, a 

także ograniczyć liczbę dokumentów/wyjaśnień; 

• komunikaty wskazujące na możliwość wykonywania określonych działań; 

• możliwość śledzenia stanu realizacji projektu; 

• dostępność historii projektu/dokumentów. 

Aplikacja jako system informatyczny przetwarzający dane osobowe spełnia wymagania 

Rozporządzenia MSWiA (Dz. U. Nr 100 z 2004r., poz. 1024), a w szczególności: 

1) Dla każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane w systemie zapewnia automatyczne 

odnotowanie: 

a) daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu; 

b) identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane osobowe do systemu; 

System działa na środowisku w ramach infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Śląskiego o następujących parametrach: 

• Ubuntu Server LTS 14.04 

• PHP 5.5 

• MySQL 5.5.47 

• Apache  

Utrzymywane są cztery środowiska podstawowe: 

• Lsi.slaskie.pl - produkcyjne 

• Lsi-szkol.slaskie.pl szkoleniowe – tożsame z produkcyjnym na potrzeby szkoleń 

• Lsi-test.slaskie.pl testowe – na którym realizowane są szybkie naprawy błędów i po 

zatwierdzeniu przegrywane bezpośrednio na produkcję 

• Lsi-dec.slaskie.pl rozwojowe – na potrzeby tworzenia i rozwoju dużych funkcjonalności. 

Czasowo mogą powstawać dodatkowe środowiska w zależności od potrzeb i nasilenia prac.  

 

Charakterystyka systemu 

Języki, standardy, technologie, frameworki – wykorzystane w 

systemie  

W projekcie zostaną wykorzystanie Otwarte standardy oraz nowoczesne technologie co 

zagwarantuje największą możliwą użyteczność i dostępność System. 

PHP 5 – obiektowy język programowania zaprojektowany do generowania stron internetowych w 

czasie rzeczywistym. Obecnie jest dominującym językiem programowania i obejmuje około 75% 

domen internetowych.  

MySQL - system zarządzania relacyjnymi bazami danych. MySQL jest dostępny na licencji GPL. 
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Kohana – framework napisany w PHP 5, który używa architektury HMVC Hierarchical Model-View-

Controller. Kohana posiada licencję BSD co oznacza, że można jej używać do wszelakich projektów 

również komercyjnych. 

Model-View-Controller (pol. Model-Widok-Kontroler) to architektoniczny wzorzec projektowy w 

informatyce do organizowania struktury aplikacji posiadających graficzne interfejsy użytkownika.  

Model-View-Controller zakłada podział aplikacji na trzy główne części: 

1. Model - jest pewną reprezentacją problemu bądź logiki aplikacji. 

2. Widok - opisuje, jak wyświetlić pewną część modelu w ramach interfejsu użytkownika. Może 

składać się z podwidoków odpowiedzialnych za mniejsze części interfejsu. 

3. Kontroler - przyjmuje dane wejściowe od użytkownika i reaguje na jego poczynania, 

zarządzając aktualizacje modelu oraz odświeżenie widoków. 

Wszystkie trzy części są ze sobą wzajemnie połączone. 

Smarty – obiektowa biblioteka skryptów służąca do tworzenia szablonów dla aplikacji PHP. Pozwala 

na separację logiki aplikacji (PHP) od jej warstwy prezentacyjnej (HTML). 

Smarty działa poprzez umieszczanie w szablonach znaczników, które następnie są zastępowane 

generowaną przez aplikację treścią. Pakiet umożliwia stosowanie struktur kontrolnych (decyzyjnych, 

pętli, itp). System Smarty cechuje się wysoką wydajnością dzięki kompilowaniu szablonów do postaci 

skryptów PHP, a także wbudowanemu systemowi buforowania. 

Smarty jest pakietem o otwartym kodzie źródłowym, udostępnianym na zasadach licencji Lesser GPL. 

Można w łatwy sposób wzbogacać jego funkcjonalność poprzez wtyczki. 

Bootstrap -  zestaw komponentów do interfejsu użytkownika, który jest lekki i przyśpiesza 

implementację nawet zaawansowanych funkcjonalności. Zawiera widgety wykonane w HTML, CSS i 

JavaScript. Poprawnie współpracuje ze wszystkich nowoczesnymi przeglądarkami znajdujących się na 

desktopach i urządzeniach mobilnych. 

JavaScript – to język skryptowy dla dokumentów internetowych. Skrypty napisane za pomocą 

JavaScript mogą być umieszczane w aplikacjach internetowych. 

AngularJS - otwarta biblioteka języka JavaScript, wspierana i firmowana przez Google, wspomagająca 

tworzenie i rozwój aplikacji internetowych na pojedynczej stronie bez konieczności przeładowywania 

całości. Zadaniem biblioteki jest wdrożenie wzorca MVC do aplikacji internetowych, aby ułatwić ich 

rozwój i testowanie. 

YAML – uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania zbiorów danych w 

ustrukturalizowany sposób. Wykorzystanie tego formatu jest podyktowany celami jakie realizuje 

YAML:  

• ma być czytelny dla człowieka 

• ma realizować struktury danych wbudowane w języki programowania 
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• ma być przyjazny dla typowych narzędzi do przetwarzania tekstu 

• ma mieć dużą siłę wyrazu i być łatwo rozszerzalny 

• ma być prosty w użyciu 

JSON – (ang. JavaScript Object Notation) – lekki format wymiany danych komputerowych. Jest 

formatem tekstowym, będącym podzbiorem języka JavaScript. Jest on formatem niezależnym od 

konkretnego języka. PHP i JavaScript obsługują ten format danych przez dodatkowe 

pakiety/biblioteki. JSON jest jednym z nieformalnych sposobów przekazywania danych do aplikacji 

opartych o AJAX. 

AJAX - (ang. Asynchronous JavaScript and XML, asynchroniczny JavaScript i XML) – technika 

tworzenia aplikacji internetowych, w której interakcja użytkownika z serwerem odbywa się bez 

przeładowywania całego dokumentu (strony WWW), w sposób asynchroniczny. Umożliwia to 

bardziej dynamiczną interakcję z użytkownikiem niż w tradycyjnym modelu, w którym każde żądanie 

nowych danych wiąże się z przesłaniem całej strony HTML. 

jQuery – lekka biblioteka programistyczna dla języka JavaScript, ułatwiająca korzystanie z JavaScript 

(w tym manipulację drzewem DOM). 

Mantis – program działający on-line, zwany systemem śledzenia błędów (ang.  bug tracking system) – 

pozwalający zalogowanym osobom, na zgłaszanie błędów oraz sugestii dotyczących programu. 

Program ten udostępniany jest na licencji GPL. 

Subversion (SVN) – system kontroli wersji.  Posiada własny protokół klient/serwer, który umożliwia 

przesyłanie różnic w plikach od klienta do serwera i odwrotnie. SVN jest wolnym i otwartym 

oprogramowaniem na licencji Apache. 

HTML5 – język wykorzystywany do tworzenia i prezentowania stron internetowych www. Jest 

rozwinięciem języka HTML 4 i jego XML-owej odmiany (XHTML 1). 

HTML5 wnosi wiele nowych elementów, ale jest jednocześnie bardziej przejrzysty (semantyczny) i 

bardziej spójny od swoich poprzedników. HTML5 wchodzi do powszechnego użycia, wsparcie 

wszystkich środowisk i producentów przeglądarek internetowych ukierunkowane jest właśnie na 

standard HTML5. 

CSS – Kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets ; w skrócie CSS) to język służący do 

opisu formy prezentacji (wyświetlania) stron WWW. 

WCAG - Web Content Accessibility Guidelines (pl. Wytyczne dotyczące dostępności treści 

internetowych).  Przy tworzeniu projektu brane pod uwagę będą wytyczne dotyczące ułatwień 

dostępu do zawartości sieci WCAG 2.0. Część publiczna będzie spełniała poziom zgodności co 

najmniej A. 

Responsive Web Design - to nowe podejście do projektowania i wdrażania stron. To koncepcja, wg 

której strona wykonana zgodnie z zasadami RWD jest zoptymalizowana oraz dostępna bez względu 

na rozmiar urządzenia, na którym jest wyświetlana. A co za tym idzie ma nawigację przystosowaną do 

rozmiaru ekranu, jest czytelna a scroll’owanie jest ograniczone do jednej osi: góra-dół. Korzystanie z 
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takiej strony bez względu na urządzenie na jakim jest wyświetlana, jest dla użytkownika komfortowe i 

intuicyjne. 

UTF-8 – Strony oraz wszystkie dane w obrębie systemu są kodowane w UTF8 w ten sposób zostaną 

wyeliminowane wszelkie problemy z kodowaniem znaków diakrytycznych dla języka polskiego. Jest 

to domyślne kodowanie dla standardu XML. 

SSL – jest protokołem typu klient-serwer pozwalającym na nawiązanie bezpiecznego połączenia z 

użyciem certyfikatów. Zapewnia poufność i integralność transmisji danych, a także uwierzytelnienie 

serwera (certyfikat jest wydawany na określoną domenę). Opiera się na szyfrowaniu asymetrycznym 

oraz certyfikatach X.509. 

XML – (ang. Extensible Markup Language) – uniwersalny język formalny przeznaczony do 

reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób. 

PDF – (ang. Portable Document Format, przenośny format dokumentu) – format plików służący do 

prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzony i promowany przez 

firmę Adobe Systems. Do przeglądania plików PDF jest dostępne wiele darmowych czytników.  

Format PDF jest formatem wynikowym, mający zachować pełny wygląd dokumentu po 

wydrukowaniu. 

Istnieje możliwość szyfrowania dokumentów PDF i specyfikowania ograniczeń czynności, które nie 

mogą być dokonywane przez użytkownika.  

REST - Representational State Transfer – wzorzec architektury oprogramowania udostępniający 

interfejs usług webowych, w którym parametry wywołania danej usługi są umieszczane w ścieżce 

adresu URL, a nie w części przeznaczonej na parametry, jak w klasycznych wywołaniach GET lub 

POST. 

Aplikacja internetowa, (ang. web application) – zwana również aplikacją webową, to program 

komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową z hostem 

użytkownika komputera z wykorzystaniem przeglądarki internetowej użytkownika, będącego w takim 

przypadku interaktywnym klientem aplikacji internetowej. 

 

Struktura katalogów i ich przeznaczenie: 

Drzewo przedstawia tylko katalogi dotyczące elementów wytworzonych w ramach aplikacji bez 

podkatalogów związanych z fameworkami i modułami. 

├── application 

│   ├── classes 

│   │   ├── Controller 

│   │   │   ├── Bo (kontrolery dla BackOffice)  

│   │   │   ├── Fo (kontrolery dla FrontOffice)  

│   │   │   ├── Pub (kontrolery dla usług publicznych) 
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│   │   │   └── Services (serwisy dla zewn ętrznych klientów np. SEKAP) 

│   │   ├── DoctrineMigrations (migracje) 

│   │   ├── Kom (kontrolery do wizardów dla KOM) 

│   │   ├── Model (modele) 

│   │   │   ├── Dict (dla słowników) 

│   │   │   ├── Kom (dla KOM) 

│   │   │   ├── PlanHarm (dla Harmonogramów) 

│   │   │   ├── SL2014 (dla obsługi eksportu do SL2014) 

│   │   │   ├── User (dla u żytkowników) 

│   │   │   ├── Wnd (dla WND) 

│   │   │   └── Wnp (dla WNP) 

│   │   ├── PlanHarm (kontrolery do obsługi harnonogramów) 

│   │   ├── Proc (kontrolery do obsługi procedur) 

│   │   ├── Service (serwisy) 

│   │   ├── SL (map pery zwi ązane z eksportem do SL) 

│   │   ├── Task (zadania) 

│   │   │   └── SL2014 (zadania zwi ązane z eksportem do SL) 

│   │   ├── Trait 

│   │   │   └── PDF (traity do generowania PDF) 

│   │   ├── Wnd (kontrolery do obsługi WND) 

│   │   └── Wnp (kontrolery do obsługi WNP) 

│   ├── config (konfiguracja Kohany) 

│   ├── doc (szablony do PDF) 

│   │   ├── kom (dla wzorów KOM) 

│   │   │   ├── common (elementy wspólne) 

│   │   │   ├── KOM01 (wszystkie strony konkretnego wzoru) 

│   │   │   └── KOM02 

│   │   ├── plan_harm (dla harmonogramów) 

│   │   │   ├── common (elementy wspólne) 

│   │   │   ├── EFRR 

│   │   │   ├── EFS 

│   │   ├── wnd (dla WND) 

│   │   │   ├── common (elementy wspólne) 

│   │   │   ├── EFRR01 

│   │   │   ├── EFS01 

│   │   │   ├── SCP01 

│   │   │   ├── SCP02 
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│   │   │   ├── SCP03 

│   │   │   ├── SCP04 

│   │   │   ├── TECH01 

│   │   │   └── WUP01 

│   │   └── wnp (dla WNP) 

│   │       ├── common (elementy wspólne) 

│   │       ├── EFRR01 

│   │       ├── EFS01 

│   │       ├── SCP01 

│   │       ├── TECH01 

│   │       └── WUP01 

│   ├── messages (komunikaty dla metod walidacyjnych) 

│   ├── sekap (szablony XML dla formularzy SEKAP) 

│   └── views (widoki) 

│       ├── account (dla profili) 

│       │   ├── bo (w cz ęści BackOffice) 

│       │   └── fo (w cz ęści FrontOffice) 

│       ├── auth 

│       ├── bankAcc 

│       │   └── bo 

│       ├── bene 

│       ├── bugtracker 

│       ├── contacts 

│       │   ├── bo 

│       │   └── fo 

│       ├── dashboard 

│       ├── dict 

│       │   ├── CeleSzczegol 

│       │   ├── Ct 

│       │   ├── CzescBudzet 

│       │   ├── DodatEfekt 

│       │   ├── Dzialanie 

│       │   ├── FileTypeBeneficjenta 

│       │   ├── FileTypeProgramu 

│       │   ├── Grupdocel 

│       │   ├── GrupProj 

│       │   ├── JednostkaMiary 
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│       │   ├── KatKoszt 

│       │   ├── KatKosztLimit 

│       │   ├── KonkurencNie 

│       │   ├── KonkurencTak 

│       │   ├── KopElementKryt 

│       │   ├── KopKryt 

│       │   ├── Krytwyb 

│       │   ├── Oswiadczenie 

│       │   ├── Paragraf 

│       │   ├── Pi 

│       │   ├── Poddzialanie 

│       │   ├── PomocPub 

│       │   ├── Prior 

│       │   ├── StandardMinimum 

│       │   ├── StawkaJedn 

│       │   ├── Strategia 

│       │   ├── Szop 

│       │   ├── TematUzupel 

│       │   ├── Trybwyboru 

│       │   ├── Trybzp 

│       │   ├── Typbene 

│       │   ├── TypBeneRpo 

│       │   ├── Typproj 

│       │   ├── Wskprod 

│       │   ├── Wskrez 

│       │   ├── ZakresInterw 

│       │   └── Zalacznik 

│       ├── dictPerm 

│       ├── files_bo 

│       ├── groups 

│       ├── help 

│       ├── kom 

│       │   ├── common (elementy wspólne)  

│       │   ├── KOM01 

│       │   └── KOM02 

│       ├── kom_procedure 

│       │   └── bo 
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│       ├── kontrole 

│       │   └── bo 

│       ├── kop 

│       │   ├── bo 

│       │   ├── directives 

│       │   └── fo 

│       ├── layout 

│       │   ├── directives 

│       │   └── errors 

│       ├── logs 

│       ├── mail 

│       │   └── templates 

│       ├── myuser 

│       ├── nabory 

│       │   ├── bo 

│       │   └── fo 

│       ├── pefs 

│       │   ├── bo 

│       │   ├── common 

│       │   └── fo 

│       ├── personel 

│       │   ├── bo 

│       │   └── fo 

│       ├── plan_harm 

│       │   ├── bo 

│       │   ├── common 

│       │   ├── EFRR 

│       │   ├── EFS 

│       │   ├── fo 

│       ├── privileges 

│       ├── project 

│       │   ├── bo 

│       │   └── fo 

│       ├── protesty 

│       ├── repository 

│       ├── repository_proj 

│       ├── team 
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│       ├── test 

│       ├── uda 

│       │   ├── bo 

│       │   └── fo 

│       ├── unit 

│       ├── user_acc 

│       ├── users 

│       │   └── list 

│       ├── wnd 

│       │   ├── common 

│       │   ├── EFRR01 

│       │   ├── EFS01 

│       │   ├── SCP01 

│       │   ├── SCP02 

│       │   ├── SCP03 

│       │   ├── SCP04 

│       │   ├── TECH01 

│       │   └── WUP01 

│       ├── wnd_procedure 

│       │   ├── bo 

│       │   └── fo 

│       ├── wnp 

│       │   ├── bo 

│       │   ├── common 

│       │   ├── EFRR01 

│       │   ├── EFS01 

│       │   ├── fo 

│       │   ├── SCP01 

│       │   ├── TECH01 

│       │   └── WUP01 

│       ├── wnp_procedure 

│       │   ├── bo 

│       │   ├── directives 

│       │   └── fo 

│       ├── zamowienia 

│       │   ├── bo 

│       │   └── fo 
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│       ├── zamowienia_aneksy 

│       │   ├── bo 

│       │   └── fo 

│       └── zamowienia_umowy 

│           ├── bo 

│           └── fo 

├── config (pliki konfiguracyjne dla LSI) 

├── files (katalog składowania plików) 

│   ├── bo (zał ączone przez operatorów) 

│   ├── docs (wygenerowane z szablonów dokumentów) 

│   │   ├── html (wersja HTML) 

│   │   │   └── projects 

│   │   └── pdf (wersja PDF) 

│   │       └── projects 

│   ├── generated (wygenerowane w wizardach - PDFy) 

│   │   ├── kom 

│   │   ├── plan_harm 

│   │   ├── wnd 

│   │   └── wnp 

│   ├── html (kopie wygenerowanych w html) 

│   │   ├── kom 

│   │   ├── plan_harm 

│   │   ├── wnd 

│   │   └── wnp 

│   ├── nabory (zał ączniki do naborów) 

│   ├── reports (raporty – usuwane po pobraniu) 

│   └── repository (repozytorium projektów: account_id/pro ject_id/) 

├── modules (moduły do Kahany) 

├── public 

│   ├── css 

│   ├── fonts 

│   ├── icon 

│   ├── img 

│   ├── js (skrypty, biblioteki, moduły JavaScript) 

│   │   ├── angular  

│   │   ├── modules 

│   │   └── tinymce 
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│   ├── vendor-css 

│   └── vendor-js 

├── system 

└── vendor 

 

Przyjęte konwencje 

Tablice w bazie mają nazwy związane z modułami, których dotyczą. Przedrostek informuje czy dana 

tablica jest związana z wnp_*, wnd_* itd.  

Nazwy kluczy obcych konstruowane są poprzez dodanie do nazwy wskazującej na tablicę postfixa _id 

np.: wnp_id, project_id. 

Modele mają nazwy zgodne z nazwami tablic. W modelach zdefiniowane są kolumny tablic, wartości 

domyślne, relacje.  

Kontrolery mają nazwy wskazujące na moduł aplikacji, której dotyczą. Moduły, które dostarczają 

funkcjonalności po stronie FrontOffice i BackOffice mają podkatalogi /fo i /bo. 

Widoki podzielone są na foldery o nazwach wskazujących na moduł aplikacji i zgodne z kontrolerem, 

który z nich korzysta. Analogicznie jak w przypadku kontrolerów istniej podział na FrontOfiice i 

BackOffice. 

W widokach wszystkie pola formularza, z których dane zapisywane są do bazy, posiadają nazwy 

odpowiadające nazwą pól bazy danych. 

Szablony do wzorów wniosków i wydruków PDF znajdują się w katalogach wskazujących na instytucję 

której dotyczą i wersję wzoru np.: view/wnp/EFRR01/. Pliki mają nazwy kolejnych stron/sekcji w 

danym formularzu np.: page_A.tpl, page_B.tpl. Katalogi common zawierają elementy wspólne dla 

wszystkich wzorów lub takie, które dla większej czytelności warto było wydzielić z poszczególnych 

stron. 

 

Zakres funkcjonalny systemu 

Przypadki użycia 
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Typy użytkowników systemu 

Wśród użytkowników systemu wyróżnić można następujące typy: 
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a) Pracownicy/przedstawiciele wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020 

posługujący się kontami wnioskodawcy [5] 

b) Pracownicy instytucji zaangażowanych w obsługę projektów i wdrażanie programu: 

a) operatorzy globalni; [1] (błędnie używana nazwa: administratorzy globalni) – pracują 

w systemie bez ograniczenia ze względu na instytucję, do której przynależą 

b) operatorzy – mają dostęp do informacji związanych z instytucją, do której przynależą; 

[3] 

c) Członkowie Komisji Oceny Projektów. [4] 

Koncepcja interfejsu 

Wygląd interfejsu i zakres dostępu do funkcjonalności i danych w głównym stopniu wynika z typu 

użytkownika: 

• wnioskodawcy/beneficjenta – Front Office 

• operator – Back Office 

• członek KOP - KOP 

  

Panel operatora (widok instytucji) 

Umożliwi dostęp do funkcji systemu pogrupowanych w menu. Widoczność poszczególnych pozycji 

zależy od uprawnień danego operatora.  

 

Panel wnioskodawcy (widok wnioskodawcy/beneficjenta) 
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Umożliwi dostęp do funkcji systemu pogrupowanych w menu. 

 

 

Panel członka KOP 

Umożliwi członkowi KOP dostęp do funkcji systemu pogrupowanych w menu. W głównym panelu 

znajdują się wszystkie projekty, których ocena została powierzona danemu ekspertowi. 

 

 

Responsive Web Design 

Cały interfejs stworzony jest w myśl koncepcji Responsive Web Design. 
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Funkcje związane z dostępem do systemu 

Poniżej opisano koncepcję zaimplementowanego sposobu dostępu do systemu.  

Rejestracja konta wnioskodawcy 

Wnioskodawcy rejestrują konta samodzielnie poprzez formularz dostępny ze strony logowania. 

Formularz rejestracji wnioskodawcy. 

Link do formularza dostępny jest na stronie logowania. 

Zakres danych zbieranych za pomocą formularza: 

a) Dane użytkownika - obowiązkowe: 

• login (system sprawdza zajętość loginu); 

• adres email (sprawdzana poprawność podanego adresu ze schematem adresu email) 

• imię i nazwisko użytkownika 

 

b) Dane użytkownika - nieobowiązkowe: 

• nr telefonu użytkownika 

 

W formularzu rejestracyjnym wnioskodawca potwierdza/oświadcza zapoznanie się regulaminem i 

informacją o przetwarzaniu danych osobowych. 
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Następuje automatyczne wysłana jest wiadomości na podany adres email z potwierdzeniem 

rejestracji i unikalnym linkiem aktywacyjnym prowadzącym do formularza nadania hasła dla konta. 

System udostępnia graficzny wskaźnik siły hasła. 

Nadanie hasła do konta powoduje jego aktywację (rejestracja jest wtedy zakończona). 

Nieaktywowane konta są usuwane automatycznie po 24 godzinach w celu uwolnienia loginu. 

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o dofinansowanie musi zostać utworzony na koncie profil 

wnioskodawcy lub konto zostanie powiązane z profilem innego konta. 

 

Wymogi dotyczące haseł i bezpieczeństwa 

Nadawane hasło do konta musi mieć parametry zgodnie z rozporządzeniem MSWIA wydanym na 

podstawie UODO: hasło składa się co najmniej z 8 znaków, zawiera małe i wielkie litery oraz cyfry lub 

znaki specjalne. 

System wymusza zmianę hasła co 30 dni.  

Hasła w bazie danych są przechowywane w postaci hashowanej: 

       hash_hmac ($metoda, $data, $key) 

Metoda hashowania 'sha256' i dodatkowo podany jest ‘hash_key’. 

 

Powiązane konta 

Użytkownik każdego konta wnioskodawcy, może opcjonalnie powiązać z profilem 

podmiotu/wnioskodawcy dla którego jest właścicielem dowolną ilość innych kont wnioskodawców 

(np. na potrzeby zewnętrznych firm lub własnych pracowników). 

Powiązanie odbywać się poprzez wskazanie: 

• Loginu użytkownika dołączanego 

• Emaila użytkownika dołączanego 

Użytkownik – właściciel profilu podmiotu/wnioskodawcy administruje uprawnieniami powiązanych 

kont w dwóch płaszczyznach: 

 

Uprawnienia do modułów 

Związanych z przypisanym do użytkownika profilem: 

• Tworzenie nowych projektów Opis: zaproszony użytkownik będzie mógł rozpoczynać 

projekty w ramach dowolnego aktualnie trwającego naboru i automatycznie uzyska do nich 

pełny dostęp. Uprawnienia te będzie można później modyfikować. 

• Zarządzanie danymi związanymi z profilem Opis: zaproszony użytkownik będzie mógł 

zmieniać dane profilu - konieczność zmiany danych profilu jest niezwykle rzadką potrzebą 

• Zarządzanie uprawnieniami użytkowników zaproszonych do profilu 
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Związanych z wnioskami o płatność: 

• Usuwanie WNP 

• Usuwanie WNP, jeśli nie ma nadanego numeru 

• Inicjowanie nowego WNP 

• Edycja WNP 

Związanych z przypisanym do użytkownika projektem: 

• Zarządzanie danymi w module zamówień 

• Zarządzanie danymi w module kontaktów Opis: zaproszony użytkownik będzie mógł 

dodawać/modyfikować/usuwać dane do kontaktu 

• Zarządzanie danymi w module PEFS 

• Przeglądanie danych w ramach modułu PEFS 

• Zarządzanie danymi w module Personelu 

 

Uprawnienia do projektów – nadawane do każdego projektu z osobna. Pośrednio przez projekt 

uprawnienia udzielane są do wszystkich elementów z nim związanych (WND, WNP itd.). 

• podgląd - przeglądanie   

• zarządzanie - edycja 

 

Użytkownik może usunąć powiązanie użytkownika ze swoim profilem co jest równoznaczne z 

odebraniem wszelkich praw do dokumentów z nim powiązanych.  

 

Po stronie administracyjnej (instytucji) system zapewnia funkcjonalność umożliwiającą przeniesienie 

własności profilu podmiotu/wnioskodawcy pomiędzy użytkownikami. 

 

Logowanie 

System umożliwi zalogowanie poprzez standardowy formularz logowania (login + hasło) – dane 

wysyłane poprzez protokół https z odpowiednią siłą szyfrowania. 

System blokuje czasowo dostęp do konta (na 15 min) po 5 nieudanych próbach zalogowania oraz 

wyświetla odpowiedni komunikat. 

Na stronie logowania dostępne są linki do formularzy: 

• rejestracji konta wnioskodawcy; 

• odzyskiwania zapomnianego hasła. 

 

„Moje menu” 

System umożliwi w tym miejscu m.in: 

a) zmianę danych konta 
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b) zmianę hasła; 

Wszelkie zmiany danych użytkownika są rejestrowane w logach systemowych. 

System umożliwia zmianę hasła zgodnie z wymogami dla haseł a dodatkowo wymaga podania 

starego hasła. System udostępnia graficzny wskaźnik siły hasła. 

Odzyskiwanie zapomnianego hasła 

System umożliwia odzyskanie hasła (rozumiane jako nadanie nowego hasła) do konta z poziomu 

strony logowania.  

Użytkownik podaje login oraz adres email. Po pozytywnej weryfikacji podanych danych system 

automatycznie wysyła wiadomość z linkiem ważnym przez 24 godziny do formularza umożliwiającego 

nadanie nowego hasła - analogicznie jak przy rejestracji konta.  

 

Dane podmiotu / profil wnioskodawcy 

Na koncie wnioskodawcy tworzone są profile podmiotów/wnioskodawców (identyfikowane poprzez 

numer REGON) przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu. Użytkownik, który 

utworzy profil staje się jego właścicielem. 

Dla jednego podmiotu/wnioskodawcy (numeru REGON) jest tworzony w skali systemu jeden profil 

podmiotu/wnioskodawcy. System nie powinien jednak nie blokuje utworzenia kolejnego profilu na 

innym koncie wnioskodawcy, tylko wyświetla ostrzeżenie, iż istnieje już w systemie profil dla tego 

podmiotu i umożliwić kontakt z jego właścicielem. 

 

 

Właściciel profilu podmiotu może zaprosić i udzielić odpowiednich uprawnień innemu 

użytkownikowi. 

Dodanie profilu podmiotu polega na podaniu numeru REGON (sprawdzana suma kontrolna. System 

odpyta rejestr REGON i doda wpis do listy profili powiązanych z kontem. 
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Dane profilu podmiotu/wnioskodawcy są wersjonowane (jakakolwiek zmiana danych powoduje 

utworzenie nowej wersji), ostatnia wersja oznaczana jest jako aktualna. Wszystkie wersje danego 

profilu posiadają posiadały także wspólny identyfikator w bazie danych. Tworzone w systemie 

dokumenty są wiązane z aktualną wersją profilu wnioskodawcy. 

 

Administracja użytkownikami 

Moduł umożliwia dostęp do danych użytkowników zbieranych podczas rejestracji kont 

wnioskodawców  

i operatorów oraz wykonanie niezbędnych czynności administracyjnych na użytkownikach systemu. 

 

Zakładki i wyszukiwarka użytkowników 

System umożliwia wyszukiwanie/filtrowanie użytkowników. 

 

 

Dla każdego użytkownika istnieje możliwość dostępu do danych konta w celu podglądu lub edycji: 

 

• Edycja danych konta 

• Zarządzanie uprawnieniami 

• Blokowanie 

• usuwanie 

Tworzenie kont operatorów / członków KOP 

Lista pól formularza rejestracji operatora/administratora/członka KOP: 

• Typ użytkownika 

• Instytucja 

• Wydział/komórka/zespół 

• Login 

• Adres email 

• Imię 

• Nazwisko 
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• Telefon kontaktowy 

• Login SL2014 – login jaki jest wykorzystywany w systemie SL2014 – niezbędny dla 

użytkowników z uprawnieniem do eksportu. Z tym loginem wysyłane są dokumenty do 

SL2014. 

 

Ponadto system przechowuje inne potrzebne wewnętrznie parametry konta: 

• date_cr  - czas utworzenia 

• last_login – czas ostatniego logowania 

• last_chpass – czas ostatniej zmiany hasła 

• lock_time – czas blokady „do” 

• failures - liczba błędnych logowań – resetowane po każdym poprawnym zalogowaniu 

• logins – liczba poprawnych logowań 

• removed – konto oznaczone jako usunięte 

• cr_user_id – id użytkownika, który utworzył konto. Jeśli utworzył właściciel to 0. 

• banned  - konto zablokowane 

• confirmed – kontro potwierdzone/aktywowane 

Dane wszystkich użytkowników przechowywane są w jednym miejscu bazy danych w tablicy users. 

Zmiana danych użytkownika 

Operator globalny z odpowiednimi uprawnieniami ma możliwość edycji danych konta dowolnego 

użytkownika. 

Operator z odpowiednimi uprawnieniami ma możliwość edycji danych konta dowolnego 

wnioskodawcy oraz tych spośród operatorów, którzy są przypisani do jego własnej instytucji. 

Istnieje możliwość zablokowania konta (uniemożliwienie logowania). 

Wszelkie zmiany danych użytkownika są rejestrowane w logach systemowych. 

Zarządzanie uprawnieniami systemowymi i grupami uprawnień. 

W systemie istnieje szereg uprawnień predefiniowanych: 

1. view_users: Przeglądanie użytkowników 

2. manage_users: Zarządzanie użytkownikami 

3. view_accounts: Przeglądanie profili 

4. manage_accounts: Zarządzanie profilami 

5. system_logs: Przeglądanie logów systemowych 

6. manage_nabory: Zarządzanie naborami 

7. manage_dicts: Zarządzanie słownikami 

8. view_dicts: Przeglądanie słowników 

9. view_nabory: Przeglądanie naborów 

10. view_projects: Przeglądanie projektów 

11. manage_helps: Zarządzanie helpami 

12. view_helps: Przeglądanie helpów 

13. manage_repo: Zarządzanie repozytorium dokumentów 

14. manage_projects: Zarządzanie projektami 
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15. view_rejzamow: Przeglądanie rejestru zamówień 

16. manage_rejzamow: Zarządzanie rejestrem zamówień 

17. view_wnd: Przeglądanie WND 

18. manage_wnd: Zarządzanie WND 

19. manage_protest: Zarządzanie rejestrem protestów 

20. view_protest: Podgląd rejestru protestów 

21. view_users_adm: Przeglądanie użytkowników typ: Administrator  

22. manage_users_adm: Zarządzanie użytkownikami typ: Administrator  

23. view_users_kop: Przeglądanie użytkowników typ: Członek KOP 

24. manage_users_kop: Zarządzanie użytkownikami typ: Członek KOP 

25. view_users_bene: Przeglądanie użytkowników typ: Beneficjent 

26. manage_users_bene: Zarządzanie użytkownikami typ: Beneficjent 

27. as_benek: Przełączanie się na konto beneficjenta 

28. manage_uda: Zarządzanie umowami 

29. view_uda: Podgląd umów 

30. view_kop: Podgląd w module KOP 

31. manage_kop: Zarządzanie w module KOP 

32. wnd_cofanie: Wycofanie ostatniej operacji związanej z WND 

33. wnd_przejecie: Przejęcie wniosku z edycji u beneficjenta 

34. view_repo: Przeglądanie repozytorium dokumentów 

35. view_planharm: podgląd danych w module PlanHarm 

36. manage_planharm: zrządzanie w module PlanHarm 

37. docs_creator: Tworzenie wzorów 

38. docs_printer: Drukowanie dokumentów 

39. mailing_admin: Administrator mailingu 

40. reports_creator: Administrator reportów 

41. bugtrack_manager: Zgłaszanie zmian i problemów 

42. view_wnp: Przeglądanie WNP 

43. manage_wnp: Zarządzanie WNP 

44. wnp_cofanie: Wycofanie ostatniej operacji związanej z WNP 

45. reports_printer: Wyzwalanie i generowanie raportów 

46. manage_kontrole: Zarządzanie kontrolami 

47. view_kontrole: Pdgląd kontroli 

48. export_sl2014: Eksport do SL2014 

49. view_personel: Przeglądanie danych personelu 

50. view_pefs: Przeglądanie danych z modułu PEFS 

51. manage_unit_dict_perms: Zarządzanie uprawnieniami słowniki-instytucje 

52. manage_team_dict_perms: Zarządzanie uprawnieniami słowniki-wydziały 

Uprawnienia wynikają z aktualnych potrzeb systemu i oczekiwań co do możliwości działania 

operatorów w ramach systemu. Uprawnienia predefiniowane dodawane są i implementowane przez 

Wykonawcę. 

Uprawnienia weryfikowane są przede wszystkim po stronie serwera i realizowane jest to na dwóch 

poziomach: 
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• Kontrolera – ustawiając uprawnienie na tym poziomie dostęp do wszystkich akcji będzie 

wymagał minimalnie tego uprawnienia 

• Akcji – ustawiając uprawnienie na tym poziomie można szczegółowo określi jakie 

uprawnienie będzie wymagane dla konkretnej akcji np. zapisu danych lub usunięcia. 

Dla ułatwienia zarządzania uprawnieniami użytkowników wprowadzone jest mechanizm grupowania 

uprawnień. Grupa może zawierać dowolną ilość uprawnień systemowych i powinna odzwierciedlać 

potrzeby jakie mają użytkownicy na typowych stanowiskach pracy. Jeden użytkownik może być 

przypisany do dowolne ilość grup. Użytkownik poza przypisaniem do grupy może mieć przypisane 

również pojedyncze uprawnienia systemowe. Niezależnie od kombinacji ostatecznie uprawnienia 

efektywne wyliczane są jako suma przydzielonych uprawnień wynikających  z grup i pojedynczych. 

Słowniki systemowe 

W systemie istnieją dwie główne grupy słowników: 

1. Importowane z SL2014 

2. Zarządzane przez operatorów LSI 

Importowane dzielą się ze względu na sposób ich zasilania na: 

1. Słowniki złożone 

2. Słowniki proste 

Wybrane słowniki mają zaimplementowane wersjonowanie danych. Dane usunięte są oznaczane jako 

usunięte a nie usuwane fizycznie z bazy danych. 

Mapowanie słowników prosty z SL2014 na słowniki w LSI: 

1. 'Dict_Csi_FormaPrawna' => 'TRodzajFormyPrawnej', 

2. 'Dict_Csi_FormaWlasnosci' => 'TRodzajFormyWlasnosci', 

3. 'Dict_Csi_FormFinans' => 'TFormyFinansowania', 

4. 'Dict_Csi_ObszarDg' => 'TRodzajeDzialalnosciGospodarczej', 

5. 'Dict_Csi_TypObszarRealiz' => 'TObszaryRealizacji', 

6. 'Dict_Csi_TypPrzedsieb' => 'TTypInstytucjiWTymPrzedsiebiorstwo', 

7. 'Dict_Csi_Kraj' => 'TKraj', 

8. 'Dict_Csi_RodzajUczestnika' => 'TRodzajUczestnika', 

9. 'Dict_Csi_Wyksztalcenie' => 'TWyksztalcenie', 

10. 'Dict_Csi_StatusOsobyPrac' => 'TStatusOsobyNaRynkuPracy', 

11. 'Dict_Csi_Zawod' => 'TZawod', 

12. 'Dict_Csi_SytuacjaOsoby' => 'TSytuacjaOsoby', 

13. 'Dict_Csi_RezultatyIzm' => 'TRezultatyIzm', 

14. 'Dict_Csi_RodzajWsparciaInst' => 'TRodzajPrzyznanegoWsparciaInstytucji', 

15. 'Dict_Csi_StatusUczestnikaProjektu' => 'TStatusUczestnikaProjektu', 

16. 'Dict_Csi_RodzajWsparcia' => 'TRodzajPrzyznanegoWsparcia', 

17. 'Dict_Csi_RodzajWsparciaStaze' => 

'TRodzajPrzyznanegoWsparciaWTymStazeIPraktykiUPracodawcy', 

18. 'Dict_Csi_RodzajWsparciaInstSzkol' => 

'TRodzajPrzyznanegoWsparciaInstytucjiWTymSzkolenia', 

19. 'Dict_Csi_StatusOsobyPracBezrob' => 'TStatusOsobyNaRynkuPracyWTymOsobaBezrobotna', 
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20. 'Dict_Csi_StatusOsobyPracBierna' => 

'TStatusOsobyNaRynkuPracyWTymOsobaBiernaZawodowo', 

21. 'Dict_Csi_StatusOsobyPracPracuje' => 'TStatusOsobyNaRynkuPracyWTymOsobaPracujaca', 

22. 'Dict_Csi_TypInst' => 'TTypInstytucji', 

23. 'Dict_Csi_TypInstOrgPoza' => 'TTypInstytucjiWTymOrganizacjaPozarzadowa', 

24. 'Dict_Csi_TypInstSpolecz' => 'TTypInstytucjiWTymPodmiotEkonomiiSpolecznej', 

25. 'Dict_Csi_TypInstSzkoly' => 'TTypInstytucjiWTymSzkoly', 

26. 'Dict_Csi_TypInstUczelnia' => 'TTypInstytucjiWTymUczelnia', 

27. 'Dict_Csi_FormaZaangaz' => 'TFormaZaangazowania', 

28. 'Dict_Csi_TypKontroli' => 'TTypKontroli', 

29. 'Dict_Csi_PodmiotKontrolujacy' => 'TPodmiotKontrolujacy', 

30. 'Dict_Csi_TrybKontroli' => 'TTrybKontroli', 

31. 'Dict_Csi_RodzajKontroli' => 'TRodzajKontroli', 

32. 'Dict_Csi_KontrolaKrzyzowa' => 'TKontrolaKrzyzowaHoryzontalna', 

33. 'Dict_Csi_RodzajKontroliPzp' => 'TRodzajKontroliPzp', 

34. 'Dict_Csi_ZaleceniaPokontrolne' => 'TZaleceniaPokontrolne', 

35. 'Dict_Csi_RodzajKorekty' => 'TRodzajKorekty', 

36. 'Dict_Csi_StawkaProcentKorekty' => 'TStawkaProcentKorekty', 

37. 'Dict_Csi_TematUzupel' => 'TTematUzupelniajacy', 

38. 'Dict_Csi_RodzWspInstrumentFinansowy' => 

'TRodzajPrzyznanegoWsparciaWTymInstrumentFinansowy', 

39. 'Dict_Csi_RodzWspDoradztwo' => 'TRodzajPrzyznanegoWsparciaWTymDoradztwo', 

40. 'Dict_Csi_RodzWspProgramOutplacementowy' => 

'TRodzajPrzyznanegoWsparciaWTymProgramOutplacementowy', 

41. 'Dict_Csi_RodzWspProgramMobilPonadnarod' => 

'TRodzajPrzyznanegoWsparciaWTymProgramMobilnosciPonadnarodowej', 

42. 'Dict_Csi_RodzWspUslugaSpoleczna' => 

'TRodzajPrzyznanegoWsparciaWTymUslugaSpoleczna', 

43. 'Dict_Csi_RodzWspZajeciaDodatkowe' => 

'TRodzajPrzyznanegoWsparciaWTymZajeciaDodatkowe', 

44. 'Dict_Csi_RodzWspUslugaWsparciaEkonomSpol' => 

'TRodzajPrzyznanegoWsparciaWTymUslugaWsparciaEkonomiiSpolecznej', 

45. 'Dict_Csi_RodzWspUslugaAktywnejIntegracji' => 

'TRodzajPrzyznanegoWsparciaWTymUslugaAktywnejIntegracji', 

46. 'Dict_Csi_RodzWspBon' => 'TRodzajPrzyznanegoWsparciaWTymBon', 

47. 'Dict_Csi_RodzWspUslugaRozwojowa' => 

'TRodzajPrzyznanegoWsparciaWTymUslugaRozwojowa', 

48. 'Dict_Csi_OsobaNiepelnosprawna' => 'TOsobaNiepelnosprawna', 

49. 'Dict_Csi_OsobaMniejszosc' => 

'TOsobaNalezacaDoMniejszosciNarodowejLubEtnicznejMigrantOsobaObcegoPochodzenia', 

50. 'Dict_Csi_OsobaBezdomna' => 'TOsobaBezdomna', 

51. 'Dict_Csi_OsobaBezOsobPrac' => 'TOsobaZGospodarstwaBezOsobPracujacych', 

52. 'Dict_Csi_OsobaBezOsobPracDzieci' => 

'TOsobaZGospodarstwaBezOsobPracujacychZDziecmi', 

53. 'Dict_Csi_OsobaDzieciNaUtrzym' => 'TOsobaZGospodarstwaZDziecmiNaUtrzymaniu', 
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54. 'Dict_Csi_OsobaNiekorzystSytuac' => 'TOsobaWNiekorzystnejSytuacjiSpolecznej', 

55. 'Dict_Csi_TypInstPlacOswiat' => 'TTypInstytucjiWTymPlacowkaSystemuOswiaty', 

56. 'Dict_Csi_RodzWspInstytInstrumentFinans' => 

'TRodzajWsparciaInstytucjiWTymInstrumentFinansowy', 

57. 'Dict_Csi_RodzWspInstytUslugWsparcia' => 

'TRodzajWsparciaInstytucjiWTymUslugiWsparcia', 

58. 'Dict_Csi_RodzWspInstytUslugRozwoj' => 

'TRodzajWsparciaInstytucjiWTymUslugaRozwojowa', 

Słowniki złożone aktualizowane w oparciu o SL2014: 

1. 'slUlice' => 'dict_csi_ulice', 

2. 'slMiejscowosci' => 'dict_csi_miejscowosci', 

3. 'slPkd' => 'dict_csi_pkd', 

4. 'slJednostkiGeo' => 'dict_csi_jgeo', 

5. 'slPoziomyWdrazania' => 'dict_csi_poziomy_wdrazania', 

 

Repozytorium dokumentów projektów 

Każdy projekt ma własne repozytorium czyli dostęp do modułu służącego do zbierania i 

przechowywania plików dotyczących projektu. 

Kluczowe funkcje modułu: 

a) Dodawanie nowych załączników (dla wnioskodawców): 

• wymuszenie odpowiedniego uzupełniania metadanych plików (m.in. nazwa dokumentu, opis, 

rodzaj dokumentu, daty obowiązywania); 

• automatyczne zbieranie części metadanych, np. dotyczących powiązań plików z 

dokumentami (np. wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność), rejestrem/pozycją 

rejestru (np. rejestrem zamówień projektu) czy użytkownikiem, który dodał dany plik; 

• automatyczne liczenie sumy kontrolnej pliku bezpiecznym algorytmem haszującym i jej 

zapisywanie do metadanych pliku; 

• obsługa wersjonowania – możliwość załączenia kolejnej wersji dokumentu; 

• możliwość usuwania plików nie powiązanych dotychczas z żadnym formularzem lub 

rejestrem. 

 

Pliki są przechowywane w systemie plików serwera a w bazie danych ścieżki dostępowe do plików. 

Pliki serwowane są przez skrypt po uprzedniej weryfikacji uprawnień. 

Repozytorium dokumentów programu 

System udostępnia moduł służący do zbierania i przechowywania plików dotyczących programu. 

Kluczowe funkcje modułu: 

a) Dodawanie nowych załączników (dla uprawnionych operatorów): 
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• możliwość wymuszenia odpowiedniego uzupełniania metadanych plików (np. nazwa 

dokumentu, opis, rodzaj dokumentu - słownik); 

• automatyczne zbieranie części metadanych, np. dotyczących powiązań plików z pozycjami w 

innych modułach (np. konkretnym konkursem) czy powiązania z użytkownikiem, który dodał 

dany plik; 

• obsługa wersjonowania – możliwość załączenia kolejnej wersji dokumentu; 

Nabory 

System umożliwia gromadzenie danych o naborach planowanych, aktualnie trwających i 

zakończonych w ramach programu. 

 

 

System umożliwia zarządzanie naborami: dodawanie, edycję, usuwanie oraz obsługę przez 

uprawnionych operatorów. Dane te są prezentowane: 

• w panelu operatora/wnioskodawcy/beneficjenta; 

• na stronie rpo.slaskie.pl, WWW.scp-slask.pl, rpo.wup-katowice.pl 

Zakres danych rejestrowanych dla naboru (możliwe pobrania danych z planowanego naboru), np.: 

• Instytucja – wybór jest możliwy jeśli wypełnia operator globalny w innym przypadku 

pole jest niewidoczne a nabór wiązany jest z instytucją użytkownika tworzącego 

nabór 

• Instrumenty terytorialne 

• Oś priorytetowa 

• Działanie 

• Poddziałanie 

• Typy projektów 

• Forma finansowania 

• Maksymalny poziom dofinansowania [%] 

• Tryb naboru 

• Kryterium wyboru 

• Wybierz priorytet i działanie 

• Czy nabór otwarty? – jeśli nie otwarty to: 

o Data od 

o Data do 

• Opis – zajawka prezentowana w liście naborów na stronach WWW 

• Opis [HTML] – pełny opis 

• Budżet naboru [PLN] 
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• Czy są wymagane grupy projektów? 

• Czy w ramach każdego projektu jest pomoc-publiczna? 

• Metoda obliczania potencjalnego dochodu operacji 

• Wersja WND – wzór wniosku, na którym będzie realizowany nabór. Wskazane jest 

aby okres obowiązywania był szerszy niż sam okres trwania naboru. Istnieje 

możliwość zmiany wzoru w trakcie trwania naboru. W tym celu należy precyzyjnie 

wskazać w jakim przedziale czasowym obowiązuje każdy ze wzorów. 

• Wzór WNP – wzór wniosku, na którym będzie realizowany nabór. 

 

Tworzenie numeru naboru wg schematu:  

IDPW-RI-NI-RG-NRN/RN   

IDPW - przykładowo RPSL.01.01.00 (RPSL stałe dla instytucji u nas rpsl) 

pozostałe : 

RI dla nas IZ lub IP ewentualnie jeszcze IW w zależności od roli instytucji  

NI - dwie cyfry 

RG - dwie cyfry stałe dla regionu , u nas najprawdopodobniej 24 

NRN - numer kolejny naboru cyfry – pozwoli to zapisać 999 naborów 

RN - dwucyfrowy rok rozpoczęcia naboru 

 

Dodatkowo z naborem łączone są pliki z repozytorium dokumentów programu). 

 
Każdy załącznik musi mieć określone w jakim obszarze ma być prezentowany: 

• WWW – serwisy WWW 

• Front – część Front Office w LSI 

• KOP – w KOP w LSI 

 

W ramach obsługi naboru dla każdego naboru istnieje możliwość zaznaczania odpowiednich opcji 

związanych publikacją określonych list wniosków na stronie www, np.: ocenionych formalnie, 

merytorycznie, wybranych do dofinansowania. W związku z występowaniem rund każda lista może 

być publikowana niezależnie dla każdej rundy. Również każda może być niezależnie wstrzymana. 
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W okresie trwania naboru istnieje możliwość rozpoczęcia wypełniania nowego wniosku o 

dofinansowanie i złożenia go do naboru w generatorze wniosków o dofinansowanie w panelu 

wnioskodawcy/operatora. 

 

Ważnym elementem tworzenia Naboru jest określenie na jakich wzorach ma być realizowane 

składanie wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność. 

 

Bez wprowadzenia tych informacji żaden projekt nie będzie mógł być rozpoczęty. W przypadku WND 

w jednym naborze można wykorzystać wiele wzorów ale zawsze obowiązuje tylko jeden dlatego 

trzeba dokładnie określić przedział czasowy w jakim obowiązuje dany wzór. Dzięki temu w trakcie 

trwania naboru lub w czasie kiedy trwa ocena projektów jest możliwość zmiany wzoru.  

Kolejne wzory tworzone są przez Wykonawcę na zlecenie Zamawiającego ale to zamawiający 

samodzielnie decyduje kiedy dany wzór wykorzystać produkcyjnie.  

Przyjęto następującą konwencję nazywania wzorów:  

1. Odpowiednio dla każdej instytucji: EFRR, EFS, SCP, WUP, TECH 

2. Każda kolejna wersja z indeksem poczynając od 01 

W przypadku WNP cały nabór jest przeprowadzany na jednym wzorze a każda instytucja ma jeden 

wzór wciąż modernizowany i na bieżąco wdrażany. 

 

Projekt 

Jest podstawowym bytem odpowiadającym realizowanemu w rzeczywistości przedsięwzięciu. W LSI 

spina on wszystko co z projektem jest związane począwszy od WND a kończąc na kontrolach 

projektu. Projekt wiąże się z naborem i tym samy pośrednio z działaniami/poddziałaniami i 

instytucjami. Wnioskodawca jest właścicielem projektu i jednocześnie jego liderem. 

Rejestr zamówień w projekcie 

System udostępnia moduł rejestru zamówień dotyczących Projektu. Rejestr jest dostępny dla 

wnioskodawcy/beneficjenta i gromadzi kluczowe informacje dotyczące zamówień powiązanych z 

projektem oraz zawartych w ich wyniku umów z wykonawcami.  

Wnioskodawca uzupełnia/aktualizuje dane na bieżąco.  

Po stronie instytucji istnieje możliwość przeglądania zgromadzonych danych. Część danych jest 

uwzględniana we wnioskach o dofinansowanie i wnioskach o płatność. 
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Rejestr jest trójpoziomowym drzewem gromadzącym następujące informacje na kolejnych 

poziomach: 

• Rejestr postępowań / zamówień 

• Rejestr kontraktów / umów / dokumentów księgowych 

• Rejestr aneksów/faktur korygujących 

 

System umożliwia powiązanie danych z repozytorium projektu z rekordami na każdym z tych 
poziomów. 

System udostępnia możliwość generowania plików PDF z danych zgromadzonych w bazie.  

Szczegółowo zakres danych: 

• Nazwa / przedmiot postępowania / zamówienia 

• Czy postępowanie / zamówienie przeprowadzone zostało na podstawie ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych? 

• Tryb zamówienia 

• Rodzaj postępowania / zamówienia 

• Data wszczęcia postępowania / zamówienia 

• Numer identyfikacyjny postępowania / zamówienia 

• Sposób upublicznienia 

• Wartość postępowanie / zamówienia [netto] 

• Wartość postępowanie / zamówienia [brutto] 
 

Umowy 

• Data umowy / faktury 

• Numer umowy / faktury 

• Nazwa wykonawcy / dostawcy / lidera konsorcjum 

• REGON wykonawcy / dostawcy / lidera konsorcjum 

• NIP wykonawcy / dostawcy / lidera konsorcjum 

• Wartość umowy / faktury [netto] 

• Wartość umowy / faktury [brutto] 

Aneksy do umów 

• Data podpisania aneksu/wystawienia faktury korygującej 

• Opis/Uwagi 

System wspiera również procedurę porównania ofert - pozwala na gromadzenie informacji z nią 

związanych. 

Rozpoczęcie pracy – utworzenie nowego Projektu 

Wnioskodawca dla trwających naborów ma możliwość sporządzenia wniosku o dofinansowanie tą 

czynnością inicjuje on nowy Projekt, który jako podstawowy byt powiąże wszystkie elementy na 

kolejnych etapach życia projektu. 

Generator wniosków o dofinansowanie 

Tworzenie wniosku o dofinansowanie wspierane jest przez generator wniosku o dofinansowanie. 
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Generator ma kształt wielu stron interaktywnych formularzy z walidacjami wprowadzanych danych i 

dostępem do pomocy kontekstowej.  

 

Część danych jest pobierana z innych modułów systemu (bazy danych) np. słowników, naborów, 

danych profilu. 

Efektem końcowym działania generatora jest plik PDF, z którego wyliczana jest suma kontrolna 

(wyliczanie sumy kontrolnej opisano w odrębnym rozdziale), możliwy do pobrania lub bezpośrednio 

przesyłany drogą elektroniczną do SEKAP (komunikację z SEKAP opisano w odrębnym rozdziale). 

Generator udostępnia wersję formularza wniosku przypisaną do danego naboru. 

Aktualnie w systemie istnieją następujące wzory WND: 

• EFRR01 

• SCP01 

• SCP02 

• SCP03 

• SCP04 

• EFS01 

• WUP01 

• TECH01 - Pomoc Techniczna 
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Wzory są wersjonowane – to oznacza, że dla kolejnych naborów (lub w ramach jednego naboru) 

mogą zostać użyte różne wzory jednak w danym momencie dla danego naboru może obowiązywać 

tylko jeden wzór. 

W przyszłości mogą powstawać kolejne wzory WND. 

Dokumenty składają się z części wspólnej oraz części specyficznej dla poszczególnych wzorów 

szczegółowych.  

Wnioski (rekordy danych) są wersjonowane.  

Wniosek może zostać wycofany do poprawy (edycji). Każde wycofanie do poprawy wniosku (przez 

instytucję) skutkuje utworzeniem kolejnej wersji wniosku. 

Zgodnie z przyjętą konwencją wszystkie tablice, do których są zapisywane dane związane z WND 

mają przedrostek wnd_*. 

 

Statusy wniosku 

Wnioskom na kolejnych etapach procedury nadawane są odpowiednie statusy. Lista statusów 

zostanie przekazana na etapie wykonania systemu.  

Szczegóły w tablicy statusów 

Elementy formularza wniosku o dofinansowanie 

Każdy wzór ma stronę startową i stronę podsumowania , na której prezentowany jest wynik 

walidacja całego wniosku. Pozostałe strony występują w różnej ilości, prezentują różne dane i 

posiadają różne funkcjonalności. 

Przykładowy podział na strony formularza: 
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Przykładowa strona formularza: 
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Przykładowa strona podsumowania: 
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Strona podsumowania wyświetla komunikaty o wszelkich błędach wynikających z przeprowadzenia 

zaimplementowanej walidacji Komunikaty błędów zgrupowane są wg stron, na których występują i 

pozwalają na skok bezpośrednio do strony z błędem.  

W każdym momencie użytkownik może wygenerować testowy podgląd PDF-a. Działa tu analogiczny 

mechanizm jak przy tworzeniu ostatecznej wersji PDF jednak ten jest oznaczony jako wersja testowa i 

nie posiada kluczowych informacji na nagłówku. 

 

Wspólne cechy wszystkich wielostronicowych formularzy: 

• Posiadają stronę startową 

• Posiada stronę podsumowania 

• Z każdej strony poza pierwszą i ostatnią można przejść na koleją lub poprzednią 

• Istnieje menu z odnośnikami do kolejnych stron i zawsze pokazane jest, na której stronie 

aktualnie znajdujemy się 

• Dane zapisywane są przy każdym przejściu na poprzednią lub następną stronę oraz po 

naciśnięciu klawisza zapisz lub kliknięciu na dowolną stronę formularza 

• Wszystkie obliczenia na danej stronie wykonywane są po stronie przeglądarki w AngularJS i 

działają w momencie zmiany danych w polach edycyjnych formularza 

• W momencie zmiany danych, które mają wpływ na inne strony formularza powodują 

przeliczenie tych danych lub wyczyszczenie 
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• Walidacja w całości realizowana jest po stronie serwera a wynik jej działania prezentowany 

jest na stronie podsumowania z odnośnikami do konkretnych stron gdzie występują błędy 

 

Funkcje związane z Projektem dostępne po stronie wnioskodawcy 

Dla każdego projektu dostępny jest szereg funkcjonalności a ich zakres jest zależny od etapu na jakim 

znajduje się Projekt. 

 

W momencie złożenia wniosku system nadaje projektowi unikalny numer (zgodnie ze schematem 

narzuconym dla całego kraju przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju).  Przy nadawaniu numeru 

konkretnego wniosku wykorzystano system osiemnastkowy. 

Wszystkie późniejsze wersje wniosku oraz pozostałe dokumenty mają oznaczane na wydruku oraz w 

bazie danych (jako dodatkowy id) tym identyfikatorem oraz będą posiadały wspólny rdzeń numeru 

wynikającego ze wspólnego schematu numeracji. 

 

Dla każdego wniosku dostępna jest jego historia (prezentacja kolejnych wersji wniosku i operacji na 

nich wykonanych wraz ze szczegółami – np. wynik oceny formalnej). 

 

 

Wyliczanie sumy kontrolnej z pliku PDF 

Z wygenerowanego pliku PDF wyliczana jest suma kontrolna, która zapisywana jest w bazie. 
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Aktualnie wykorzystywana jest funkcja sha1_file(). 

Wyliczony hash pozwala na weryfikację czy plik nie był zmieniany a tym samym czy informacje w nim 

zawarte są zgodne z danymi w bazie LSI. 

Obsługa Projektu w zakresie WND przez instytucję 

System odzwierciedla kluczowe operacje przeprowadzane na wnioskach o dofinansowanie 

wynikające z przyjętych procedur. 

System umożliwia wycofanie danej operacji (o ile nie zostaną wykonane inne operacje na danym 

WND) w przypadku wykrycia pomyłek, błędów użytkownika – wykonanie rollbacka powoduje 

odpowiednie wyczyszczenie relacji i danych do stanu z przed operacji. 

Funkcje związane z wnioskami o dofinansowanie dostępne po stronie 

instytucji 

Dla uprawnionych operatorów system udostępnia: 

• wyszukiwarkę wniosków; 

• dostęp do danych wniosku: 

o szczegółów wniosku (podgląd wniosku, wykonanych akcji na danej wersji wniosku, 

załączniki elektroniczne – repozytorium projektu); 

o historii danego wniosku; 

o zmian pomiędzy poszczególnymi wersjami wniosku; 

• dostęp do opcji obsługowych wniosku (np. oceny formalnej). 

 

Potwierdzenie wpływu wniosku o dofinansowanie 

Operator potwierdza wpływ wniosku do instytucji weryfikując sumę kontrolną wniosku oraz podając 

datę wpływu i inne niezbędne dane. 

Suma kontrolna wyliczana jest dokładnie tak samo jak bezpośrednio po wygenerowaniu PDF-a i 

porównywana z tą zapisaną w bazie. 
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Ocena formalna 

System umożliwia rejestrację kluczowych informacji dotyczących oceny formalnej projektu, w 

szczególności jej wyniku i wycofanie wniosku do edycji (utworzenie nowej wersji danych i 

odpowiednia zmiana statusu) jeśli wniosek wymagał będzie poprawy na tym etapie.  

 

Ocena merytoryczna 

System umożliwi rejestrację kluczowych informacji dotyczących oceny merytorycznej projektu, w 

szczególności jej wyniku i wycofanie wniosku do edycji (utworzenie nowej wersji danych i 

odpowiednia zmiana statusu) jeśli wniosek wymagał będzie poprawy na tym etapie.  
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Wybór do dofinansowania 

Dla wniosku system umożliwia zarejestrowanie danych: 

• oznaczenie, iż projekt został wybrany do dofinansowania (wraz z datą wyboru, numerem 

uchwały); 

• oznaczenie iż projekt został skierowany na listę rezerwową; 

• inne informacje. 

 

Generowanie PDF 

Pliki PDF generowane w systemie generowane są z wykorzystaniem helpera PdfPrinter. 

Do generowania wykorzystana jest bibliotek TcPDF. 

Do metody podawany jest komplet danych, które mają zostać umieszczone ma wydruku. Danymi 

wypełniany jest szablon i podawany do mechanizmu generującego PDF-a. Każdy wzór formularza 

posiada własny odpowiednik szablonu wydruku. 
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Szablony wzorów wydruków PDF znajdują się w katalogach wskazujących na instytucję której dotyczą 

i wersję wzoru np.: doc/wnp/EFRR01/. Pliki mają nazwy kolejnych stron/sekcji w danym formularzu 

np.: page_A.tpl, page_B.tpl. Katalogi common zawierają elementy wspólne dla wszystkich wzorów 

lub takie, które dla większej czytelności warto było wydzielić z poszczególnych stron. 

Wysyłanie danych do SL2014 

W przypadku elementów, które mają być wysyłane do SL2014 pod warunkiem, że użytkownik ma 

uprawnienie do exportu do SL2014 pojawia się menu z funkcjonalnościami związanymi z eksportem: 

 

1. Informacja o statusie – prezentuje informacje o statusie wysyłania danego dokumentu. 

Zarówno żądanie jak i odpowiedź. Kompletne komunikaty zwrotne również o błędach. 

Status sprawdzany jest cyklicznie co kilka sekund poprzez odpytanie: 

https://lsi.slaskie.pl/bo/SL2014/status/Pefs/<object_id>. 

Historia dostarczana jest przez akcję 

https://lsi.slaskie.pl/bo/SL2014/history/Pefs/<object_id>. 

2. xmlSigned – umożliwia pobranie podpisane XML-a – może być użytyt do ręcznego uplodu do 

SL2014.  

Pobranie xml-a przy pomocy akcji xml i podanie parametru signed 

https://lsi.slaskie.pl/bo/pefs/xml/<object_id>/signed. 

3. xml – umożliwia pobranie niepodpisanego XML-a – łatwy do walidacji zgodności ze schedą.  

Pobranie xml-a przy pomocy akcji xml https://lsi.slaskie.pl/bo/pefs/xml/<object_id> 

4. wyślij – wrzuca dokument do kolejki: 

https://lsi.slaskie.pl/bo/SL2014/push/new/Pefs/<object_id> 

5. usuń – wysyła żądanie usunięcia dokumentu z SL2014: 

https://lsi.slaskie.pl/bo/SL2014/push/remove/Pefs/1319/1266 

Każdy kontroler, z którego ma być wysyłany dokument do SL2014 ma akcję xml. 

Kontroler SL2014 dostarcza następujące metody: 

• action_push – wpycha dokument do kolejki 

• action_status – sprawdza status dla danego dokumentu 

• action_statuses – statusy dla ikony w prawym górnym rogu 

• action_history – podgląd historii pojedynczego dokumentu 

 

Pomoc kontekstowa 
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System umożliwia wprowadzanie przez uprawnionego operatora treści pomocy kontekstowej dla pól 

w systemie. 

Dla każdego pola/formularza w systemie istnieje możliwość wprowadzenia tekstu pomocy. Pomoc 

jest  dostępna na żądanie po kliknięciu na ikonkę znajdującą się przy etykiecie pola (znak ?). 

  

Pomoc kontekstowa może być opracowana na poziomie ogólnym lub dla każdej instytucji z osobna. 

Jeśli dane pole nie posiada pomocy na poziomie instytucji to zostanie wyświetlony opis z poziomu 

ogólnego. 

 

Treść pomocy kontekstowej składowana jest w tablicy help o następującej strókturze: 

Ideat - char(100) – niepowtarzalna nazwa pola, którego dotyczy pomoc. Jeśli w dwóch miejscach 

występuje to samo pole to należy mu nadać taki sam identyfikator 

Tresc – treść pomocy  

unit_id – identyfikator instytucji. 0 oznacza domyślną treść pomocy. 

Komisje Oceny Projektów 

System umożliwia udostępnienie dokumentów projektu osobie przeprowadzającej ocenę 

merytoryczną projektu. W przypadku projektów EFS system zapewnia obsługę procesu oceny, tj. 

umożliwia ekspertom sporządzenie karty oceny merytorycznej oraz obsługuje dalsze elementy 

procedury oceny. 

Zarządzanie KOP po stronie OPERATORA  

Kop powoływany jest na potrzeby naboru/rundy i umożliwia obsługę wszystkich projektów 

związanych za danym naborem.  

Do obsługi KOP służą tablice z przedrostkiem kop_*. 

• Kop – główne dane KOP 

• kop_element_kryt 
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• kop_kryt_ogol 

• kop_project – powiązanie projektu z KOP i kluczowe dane na temat wyniku oceny 

• kop_secretaries – powiązanie użytkownika (sekretarza) z KOP 

• kop_secretaries_zit_rit – powiązanie użytkownika (sekretarza) z KOP (ZIT/RIT) 

• kop_users – powiązanie operatorów i ekspertów z KOP 

 

Wyświetlanie listy istniejących w systemie KOP. 

 

 

Rejestrowanie nowego KOP. 

 Operator wypełnia formularz Szczegóły Komisji Oceny Projektów który zawiera podstawowe 

informacje na temat KOP, definiuje kryteria (wyświetlane później w KOM) wprowadzając wagi 

punktowe oraz szczegółowe informacje oraz ilość punktów możliwych do otrzymania, Rodzaj oceny: 

Ocena pełna(tylko Wydział EFS) lub Ocena uproszczona (wszyscy), definiuje czy ocena dotyczy ZIT 

oraz dokonuje wyboru formularza KOM (dla trybu konkursowego lub pozakonkursowego).  
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Gromadzone informacje na temat KOP: 

1. Nazwa KOP 

2. Nabór 

3. Nr rundy: 

4. Data od 

5. Data do 

6. Przewodniczący KOP 

7. Z-ca Przewodniczącego KOP 

8. Sekretarz I 

9. Rodzaj oceny 

10. Ocena pełna Ocena uproszczona 

11. Czy ocena ZIT/RIT? 

12. Wzór KOM 

13. Kryteria (występują wiele razy) 

a. Kryterium ogólne horyzontalne [zarojedynkowe] 

b. Kryterium ogólne merytoryczne [punktowe] 

c. Kryterium ogólne merytoryczne [zarojedynkowe] 
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14. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie punktu C.2. wniosku o dofinansowanie- 

ZAKRES FINANSOWY 

15. Kryterium może zostać uznane za spełnione warunkowo w przypadku, gdy min. 75% kosztów 

bezpośrednich zostało uznane za kwalifikowalne (a więc wartość zmniejszeń w budżecie 

wynikających z uchybień wskazanych w lit. a nie przekracza 25% kosztów bezpośrednich), w 

przeciwnym razie kryterium zostaje uznane za niespełnione. 

16. Minimalna ilość punktów za kryteria ogólne merytoryczne 

17. Maksymalna ilość punków za kryteria ogólne merytoryczne 

18. Maksymalna ilość punktów za kryteria dodatkowe 

19. Maksymalna łączna ilość punktów ogółem dla naboru 

 

Przydzielanie oceniających do KOP 

Osób posiadających konto typu członek KOP służące do dokonywania oceny. 

 

Tablica kop_users type = ‘oper’. 

 

Przydzielanie operatorów do KOP  

Operatorów którzy mogą pracować w ramach danego KOP tj. weryfikować / zatwierdzać KOM. 

 

Tablica kop_users type = ‘eksp’. 

 

Przeglądanie dziennika operacji KOP. 

Podgląd logów zdarzeń z wykorzystaniem helpera Diary. 

 

Zarządzanie Projektami/ ocenami w KOP - Operator posiada możliwość zarządzania Projektami w 

ramach poszczególnych KOP oraz wykonywania operacji takich jak:  
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·Przydzielenie oceniających do projektu (w tym ustalanie czasu na dokonanie oceny) 

 

W tym momencie inicjowany jest KOM (karta oceny merytorycznej). W tablicy kom. 

·Porównanie KOM z danego projektu wskazujące rozbieżności  

·Zatwierdzenie wyniku oceny na podstawie 2 wiążących KOM 

·Zwrot Wniosku do korekty z poziomu KOP 

 

Zarządzanie KOM w ramach KOP  

Operator posiada możliwość zarządzania Kartami ocen w ramach poszczególnych KOP. Jeden projekt 

może mieć wiele KOM a jeden KOM ma jednego właściciela. Do obsługi KOM służą tablice: 

• Kom – tablica główna 

• kom_element_kryt_oceny – wprowadzone dane do elementów kryterium oceny 

• kom_history – historia pojedynczego KOM 

• kom_kryt_oceny – wprowadzone dane do kryteriów oceny 

• kom_kwestionowane – pozycje kwestionowan 

• kom_omylki – wykazane omyłki 

• kom_proc_przyjecie – procedura obsługi  - przyjęcie 

• kom_proc_users – procedura obsługi – użytkownicy związani 

• kom_proc_weryf – procedura obsługi – etap weryfikacji 

• kom_standard_min – dane związane ze standardem minimum 

 

Operacje związane z KOM:  
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Wyświetlanie listy KOM (z możliwością sortowania i filtrowania) 

Na liście prezentowane są następujące informacje: 

• KOM ID   

• Proj ID   

• Numer KOM   

• Numer aktualnego WND   

• Tytuł projektu   

• Oceniający   

• Ocena w terminie   

• Status KOM / Wynik KOM   

• WND (opcje do wykonania) 

o Pobieranie PDFa 

o Przeglądanie załączników 

o Przeglądanie lokalizacji projektu na mapach 

• Operacje KOM 

o Obsługa KOM 

o Przeprowadzanie negocjacji - naniesienie korekt operatorskich na KOM po 

negocjacjach – wybrane pola KOM w trybie do edycji 

o Pobieranie KOM w pełnej wersji 

o Pobieranie KOM bez danych wrażliwych (zanonimizowana) 

o Zarządzanie załącznikami 

o Historia danego KOM 

Podgląd roboczej listy rankingowej 

 

Lista przetwarza i agreguje zbiorcze informacje na temat KOP a w szczególności prezentuje: 

1. Nr wniosku   

2. Rozbieżność pomiędzy 1 i 2 oceną   

3. Wiążące 2 oceny   

4. Nazwa wnioskodawcy   



51 

5. Tytuł projektu   

6. Wynik oceny   

7. Spełnia 0/1   

8. Łączna ilość przyznanych punktów   

9. Ilość przyznanych punktów bezwarunkowych   

10. Ilość punktów przyznanych warunkowo   

11. Kwota wnioskowanego dofinansowania [pierw. i aktual. WND]   

12. Całkowity koszt projektu [pierw. i aktual. WND]   

13. Łączna ilość punktów po negocjacjach   

14. Ilość punktów przyznanych warunkowo po negocjacjach 

 

Wynik oceny KOM 

System dokonuje porównania poszczególnych KOM dla jednego projektu i wyświetla informacje o 

wszelkich rozbieżnościach i ostatecznych ocenach za pojedyncze kryteria. 

 

Zarządzanie KOP po stronie CZŁONKA KOP  
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Panel członka KOP  

Po zalogowaniu się do systemu, użytkownik w Panelu Członka KOP dostępne ma następujące opcje:  

• dla ocenionych KOM z możliwością przeglądania historii i pobrania KOM 

• dla KOM w trakcie oceny  

o WND (opcje do wykonania) 

� Pobieranie PDFa 

� Przeglądanie załączników 

� Przeglądanie lokalizacji projektu na mapach 

o Operacje KOM 

� Edycja KOM 

� Zarządzanie załącznikami 

� Historia danego KOM 

• Dla KOM w trakcie oceny (oczekujące na przyjęcie WND z poprawy) 

 

Edycja KOM 

Oceniający w trybie edycji, ma możliwość wypełnienia formularza KOM. Wygląd formularza wynika z 

kryteriów zdefiniowanych podczas tworzenia KOP. Obsługa KOM realizowana jest analogicznie od 

obsługi WND. Formularz podzielony jest na części. 

 

System umożliwia ocenę kryteriów zerojedynkowych w postaci zaznaczania przycisków radiobuttton 

w odpowiednich tabelach. System umożliwia wpisanie uzasadnienia. 

Przykładowy fragment zawierający ocenę jednego z kryteriów: 
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System umożliwia przyznanie odpowiedniej ilości punktów, w postaci zaznaczania przycisków 

radiobuttton w odpowiednich tabelach. W przypadku oznaczenia mniejszej ilości punktów niż 

maksymalna system umożliwia wpisanie uzasadnienia.  

W przypadku przyznania ilości punktów większej niż minimalna, a mniejszej niż maksymalna system 

umożliwia przyznanie punktów warunkowych, wraz z uzasadnieniem. 

 

Powiązanie z WND 

System umożliwia wybór kwestionowanych pozycji budżetowych z listy, tworzonej na podstawie 

budżetu WND.  
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Podsumowanie oceny 

 

System automatycznie wylicza podsumowanie oceny dokonanej w ramach KOM.  

Na ostatniej stronie „podsumowanie” system dokonuje walidacji całego KOM i prezentuje informacje 

o błędach wraz z odsyłaczami do konkretnych stron formularza. W przypadku braku błędów 

automatycznie wskazuje wynik oceny i umożliwia podgląd PDF i złożenie KOM.  

System umożliwia automatyczne przesłanie KOM do karty usługi w SEKAP. 

 

Rejestr protestów 

System umożliwia rejestrację/edycję danych dotyczących złożonych protestów oraz wyników ich 

rozpatrzenia przez instytucję. 

Kluczowe funkcjonalności: 



55 

• Wyszukiwarka 

• Formularz rejestracji/edycji protestu pozwala gromadzić następujące informacje: 

o Instytucja 

o Data wpływu protestu 

o Numer wniosku o dofinansowanie projektu 

o Nazwa wnioskodawcy 

o Numeru konkursu 

o Czy wniosek o dofinansowanie projektu jest na liście rezerwowej? 

o ROZPATRZENIE PROTESTU 

� Wynik rozpatrzenia protestu 

� Przedmiot protestu 

� Data rozpatrzenia protestu 

� Numer pisma 

� Pracownik 

o SKARGA DO WSA 

� Czy Wnioskodawca złożył skargę do WSA? 

� Sposób rozpatrzenia skargi 

o SKARGA DO NSA 

� Strona wnosząca skargę 

� Sposób rozpatrzenia skargi 

� Uwagi 

System umożliwia dołączenie załączników elektronicznych.  

Dane składowane są w tablicy rejestr_protestów. 

Generator harmonogramów  

Dla wniosków o dofinansowanie oznaczonych jako wybrane do dofinansowania, system umożliwia 

przygotowanie harmonogramu. Istnieją dwa wzory formularzy: 

• EFRR01 – dla FR, ŚCP i PT 

• EFS01 – dla FS,  

• WUP01 – dla WUP. 

Każdy wzór ma stronę startową i stronę podsumowania , na której prezentowany jest wynik 

walidacja całego harmonogramu. Pozostałe strony występują w różnej ilości, prezentują różne dane i 

posiadają różne funkcjonalności. 

Harmonogram to wielostronicowy formularz: 
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Przykładowa strona: 

 

Procedura obsługi harmonogramu zbliżone jest do mechanizmów zaimplementowanych przy 

obsłudze WND i WNP. Końcowym etapem wypełniania harmonogramu jest generowanie PDF. 

Wnioskodawca ma możliwość wysłania gotowego harmonogramu bezpośrednio do SEKAP.  

Dostępna jest historia zdarzeń związanych harmonogramami: 

  

Uprawniony operator ma możliwość zarejestrowania wyniku oceny harmonogramu (zatwierdź/zwróć 

do poprawy/ostatecznie odrzuć) i ew. zwrócenia go do poprawy wraz ze wskazaniem uwag (pole 

tekstowe). 

Zgodnie z przyjętą konwencją tablice, w których składowane są dane związane z Planowanymi 

Harmonogramami mają przedrostek plan_harm. 

Rejestr umów/decyzji o dofinansowanie 
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Obsługa dalszych kroków procedury realizowana w module UDA pozwala na wykonanie czynności: 

• Zwróć do poprawy przed podpisaniem umowy/aneksu 
• Utwórz aneks/aktualizuj dane 
• Rozwiąż umowę 

W każdym przypadku system rejestruje niezbędne informacje. 

• Nr sprawy (SOD) dla umowy/aneksu 

• Datę zdarzenia 

• Uwagi 

 

Dodatkowo karta aktualizacji (aneksu) posiada cztery typy aneksu 

1) Aneks do umowy w oparciu o nowy WND – tworzony jest nowy aneks i wiązany z nowym WND 

a) status WND: UDA_PODPIS_55 

b) status projektu: UMOWA 

c) wersja: +1 

d) numer umowy: nowy 

2) Nowy WND bez tworzenia nowego aneksu – nie powstaje nowy aneks 

a) status WND: UDA_PODPIS_55 

b) status projektu: UMOWA 

c) wersja: bez zmiany 

d) numer umowy: bez zmiany 

3) Aneks do umowy bez tworzenia nowego WND – nie istnieje nowy WND – aneks jest wiązany z 

najbardziej aktualnym 

a) status WND: UDA_PODPIS_55 

b) status projektu: UMOWA 

c) wersja: +1 

d) numer umowy: nowy 

4) Aneks czyszczący (zamyka projekt) - zamyka projekt 

a) status WND: UDA_ANEKS_CZYSC_56 

b) status projektu: ZAKONCZ 

c) wersja: +1 

d) numer umowy: nowy 

 

 

 

 

 

System umożliwia wprowadzenie dany na temat rozwiązania umowy co skutkuje odpowiednim 

ustawieniem statusów i pozostawieniem projektu jako archiwalny. 

System umożliwia załączenie plików do umowy – do repozytorium dokumentów projektu. 
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Moduł komunikacyjny z zewnętrznymi systemami 

System umożliwia komunikację z następującymi systemami zewnętrznymi. 

Komunikacja - rejestr REGON 

System wykorzystuje jako identyfikator podmiotu numer z rejestru referencyjnego REGON. 

Rejestr jest odpytywany w celu pozyskania danych podczas rejestracji wnioskodawcy a także na 

późniejszym etapie – w celu uaktualnienia danych podmiotu oraz na etapie wypełniania wniosku o 

dofinansowanie przy uzupełnianiu danych partnerów. 

Dokładny opis interfejsu i integracji znajduje się w dokumentacji integratora. 

Diagram przedstawia realizację komunikacji z rejestrem REGON 

 

Komunikacja - CSI (SL2014) 

Komunikacja z Centralnym Systemem Informatycznym SL2014 przygotowywanym przez Ministerstwo 

Infrastruktury i Rozwoju odbywa się zgodnie z dostarczoną specyfikacją (szczegóły w dokumentacji 

integratora). Obsługiwany obszary komunikacji: 

Nabory 

WND 
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Umowy 

WNP 

PEFS 

Personel 

Kontrole 

 

 

Komunikacja SEKAP 
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Szczegółowy opis zasad komunikacji znajduje się w dokumentacji integratora. 

Diagram przedstawia realizację komunikacji z SEKAP 

 

Komunikacja z serwisami WWW 

Wybrane dane są udostępniane serwisom WWW w celu ich prezentacji. W tym celu został stworzony 

serwis REST.  

Udostępnia on za pomocą metody GET następujące zasoby: 

http://<adres 

serwisu>/pub/nabory/units 

Lista instytucji ogłaszających nabory 

http://<adres 

serwisu>/pub/nabory/dzialania 

Lista działań 

http://<adres 

serwisu>/pub/nabory/list 

Lista naborów 

http://<adres 

serwisu>/pub/nabory/details/<id_nab

ory> 

Szczegółowe informacje o naborze wraz z załącznikami 

http://<adres Lista projektów realizowanych w ramach naboru/rundy. 
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serwisu>/pub/nabory/projects/<id_na

boru>/<id_rundy>/<status> 

Status może przyjąć następujące wartości: 

• pub_przyjete 

• pub_ocena_form 

• pub_ocena_meryt 

• pub_list_wyb 

http://<adres 

serwisu>/pub/nabory/download/<id_

pliku> 

Pobranie konkretnego pliku dowiązanego do naboru 

 

Dane zwracane są w formacie JSON. Przykładowa kolekcja danych: 

"data": { 
        "list": [ 
            { 
                "id": "1", 
                "unitname": "Instytucja Zarz\u0105d zaj\u0105ca RPO 
WSL - Wydzia\u0142 Rozwoju Regionalnego", 
                "shortname": "RR" 
            }, 
            { 
                "id": "2", 
                "unitname": "Instytucja Zarz\u0105d zaj\u0105ca RPO 
WSL - Wydzia\u0142 Europejskiego Funduszu Rozwoju R egionalnego", 
                "shortname": "FR" 
            }, 
            { 
                "id": "3", 
                "unitname": "Instytucja Zarz\u0105d zaj\u0105ca RPO 
WSL - Wydzia\u0142 Europejskiego Funduszu Spo\u0142 ecznego", 
                "shortname": "FS" 
            }, 
            { 
                "id": "4", 
                "unitname": "Instytucja Po\u015bred nicz\u0105ca RPO 
WSL - \u015al\u0105skie Centrum Przedsi\u0119biorcz o\u015bci", 
                "shortname": "SCP" 
            }, 
            { 
                "id": "5", 
                "unitname": "Instytucja Po\u015bred nicz\u0105ca RPO 
WSL - Wojew\u00f3dzki Urz\u0105d Pracy", 
                "shortname": "WUP" 
            } 
        ] 
    } 
 

Diagram przedstawia realizację komunikacji ze stronami WWW 
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Komunikacja z MantisBT 

LSI jest przygotowane do komunikacji z MantisBT. Do realizacji tej funkcjonalności wykorzystano 

protokół SOAP. Dokładny opis Web Services znajduje się pod adresem: 

https://mantishub.mantishub.io/api/soap/mantisconnect.php?wsdl 

Do komunikacji stworzone zostały metody klasy MantisClient: 

• mcIssueAdd – dodanie nowego zgłoszenia 

• mcIssueUpdate – zapisanie zmian w zgłoszeniu 

• mcIssueNoteAdd – dodanie komentarza do istniejącego zgłoszenia 

• mcIssueAttachmentAdd – dodanie załącznika do istniejącego zgłoszenia 

• mcIssueGetHistory – pobieranie całej historii komentarzy 

• mcIssueGet – pobieranie treści jednego złoszenia 

• mcIssueAttachmentGet – pobieranie pojedynczego załącznika - pliku 

• mcProjectGetIssuesForUser – pobieranie listy wszystkich zgłoszeń 

Szczegóły działania modułu zostały opisane w osobnym rozdziale. 

 

Logowanie zdarzeń 
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System loguje wszystkie istotne, kluczowe operacje przeprowadzane przez użytkowników, zwłaszcza 

dot. logowań, zapisu, modyfikacji i usuwania dokumentów i danych (rodzaj operacji, czas wykonania, 

nr IP, login, id dokumentu/pozycji itp). 

Log systemowy 

Do składowania logów wykorzystano nierelacyjny system zarządzania bazą danych MongoDB.  

Dane są gromadzone w następujących kolekcjach: 

Project WND, harmonogramy 

WNP tworzenie i procedowanie WNP 

KOP KOP i KOM 

System nabory, raporty, inicjacją projektu, protesty 

Regon komunikacja z regon 

Sekap komunikacja z sekap 

Mailing Mailing 

 

Do obsługi zapisu logów przygotowano helper Diary, w którym przyjęto konwencję nazewnictwa 

metod zgodną z kolekcjami, do których zapisują. 

     Diary::system('Nieudana/nieuprawniona próba po wi ązania 
użytkownika: '.$user->id.' do profilu '.$this-
>user['curr_account']['id']); 

 

System automatycznie zapisuje szereg informacji np. : 

            'time' – moment wystąpienia 

            'user_id' – identyfikator użytkownika 

            'username' – nazwa użytkownika 

            'project_id' – id projektu jeśli istniał związek 

            'ip'  - nr. IP, z którego przeprowadzono akcję 

            'controller' – kontroler, który był wywołany 

            'action' – akcja, która była wywołana 

            'object' – obiekt, którego dotyczyło zdarzenie 

            'object_id' – id obiektu, którego dotyczyło zdarzenie 

            'b_name' – nazwa przeglądarki 

            'b_version' – wersja przeglądarki 
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Istnieje możliwość przeszukiwania logów 

 

Filtrowanie po kontrolerze lub akcji daje konkretne informacje, o które miejsce aplikacji nam chodzi. 
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PEFS 

Moduł PEFS zarządza danymi w podziale na dwa typy: 

1) Osoby mogące być uczestnikami indywidualnymi lub instytucjonalni; 

2) Instytucje. 

2. W obu przypadkach system udostępnia listę aktualnie zgromadzonych osób/instytucji, z 

której można przejść do edycji każdej z pozycji. Użytkownik ma również możliwość dodania nowej 

pozycji. 

 

Jeśli u Osoby zostanie wskazany jako rodzaj uczestnika ‘pracownik lub przedstawiciel instytucji/ 

podmiotu’ to system oferuje możliwość powiązania z instytucją wprowadzoną wcześniej do PEFS. 

Formularz Pefs może być utworzony / modyfikowany w dowolnym momencie od momentu wyboru 

projektu do dofinansowania do zakończenia realizacji (rozliczenia) projektu i/lub rozwiązania umowy. 

W module PEFS użytkownik pracuje zawsze na jednej kolekcji danych ale są tworzone snapshoty 

każdorazowo przy składaniu nowego WNP. 

Pierwsze wartości do formularza PEFS są wprowadzane przez Beneficjenta po podpisaniu dla 

wybranego projektu umowy o dofinansowanie. Czynność tę wykonuje użytkownik reprezentujący 

Beneficjenta o uprawnieniach umożliwiających wypełnianie formularza. 

Użytkownik z listy projektów wybiera ten, w którym chce pracować. Po wejściu do modułu PEFS 

prezentowana jest lista uczestników. Użytkownik może wybrać dowolną pozycję i dokonywać edycji. 

W prawym górnym rogu znajduje się link do listy instytucji będących uczestnikami w projekcie. 

 

Funkcjonalności dostępne z panelu operatora: 

Aby operator mógł przeprowadzać operacje na formularzu Pefs musi posiadać uprawnienie do 

obsługi modułu Pefs (podgląd i/lub zarządzanie). 

Operator nie ma możliwości poprawiania jakichkolwiek danych wprowadzonych przez Beneficjenta. 

Po wprowadzeniu danych do formularza Pefs Beneficjent w celu jego zapisania używa przycisku 

"zapisz", po naciśnięciu którego następuje automatyczna walidacja danych, której wynik może być: 

1. pozytywny, co skutkuje zapisaniem wprowadzonych / zmodyfikowanych danych  

2. negatywny, co skutkuje wygenerowaniem odpowiedniego komunikatu  

 

Dane gromadzone w ramach PEFS 

1. W odniesieniu do uczestników indywidualnych: 

1. Rodzaj uczestnika 
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2. Imię 

3. Nazwisko 

4. Czy osoba posiada PESEL? 

5. Płeć 

6. Data urodzenia 

7. Wiek w chwili przystąpienia do projektu 

8. Wykształcenie 

9. Kraj 

10. Miejscowość 

11. Ulica 

12. Nr budynku 

13. Nr lokalu 

14. Kod pocztowy 

15. Telefon kontaktowy 

16. Adres e-mail 

17. Projekt realizowany w okresie 

18. Data rozpoczęcia udziału w projekcie 

19. Data zakończenia udziału w projekcie 

20. Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu 

21. Sytuacja (1) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie 

22. Sytuacja (2) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie 

23. Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IZM) 

24. Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa 

25. Przyznane wsparcie 

a. Rodzaj przyznanego wsparcia 

b. Data rozpoczęcia udziału we wsparciu 

c. Data zakończenia udziału we wsparciu 

26. Data założenia działalności gospodarczej 

27. Kwota środków przyznanych na założenie działalności gospodarczej 

28. PKD założonej działalności gospodarczej 

29. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia 

30. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

31. Osoba z niepełnosprawnościami 

32. Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących 

33. Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących - w tym: w 

gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 

34. Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających 

na utrzymaniu 

35. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej) 

2. W odniesieniu do uczestników instytucjonalnych: 

1. Nazwa instytucji 

2. NIP 

3. Typ instytucji 

4. Czy wsparciem zostali objęci pracownicy instytucji? 
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5. Kraj 

6. Miejscowość 

7. Ulica 

8. Nr budynku 

9. Nr lokalu 

10. Kod pocztowy 

11. Telefon kontaktowy 

12. Adres e-mail 

13. Projekt realizowany w okresie 

14. Data rozpoczęcia udziału w projekcie 

15. Data zakończenia udziału w projekcie 

16. Przyznane wsparcie 

a. Rodzaj przyznanego wsparcia 

b. Data rozpoczęcia udziału we wsparciu 

c. Data zakończenia udziału we wsparciu 

Pola występujące w formularzu podlegają automatycznemu określaniu wartość np. na podstawie 

PESEL 

 

Większość pól działa w oparciu o słowniki z SL2014: 

 

Wszystkie kluczowe pola podlegają walidacji: 



68 

 

Operator ma możliwość pobrania danych w formacie pliku CSV 

 

Wykorzystywany do tego jest Service_PefsCsvDataGenerator w zakresie przygotowania danych i 

helper CsvGenerator do wygenerowania pliku. 
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WNP – Wnioski o Płatność 

Generator wniosków o płatność 

Wnioskodawca dla projektów spełniających określone warunki (projekt w odpowiednim statusie / 

podpisana umowa) może sporządzić wniosek o płatność.  

Wniosek analogicznie jak WND to wielostronicowy formularz z walidacjami wprowadzanych danych i 

dostępem do pomocy kontekstowej. Bazuje on częściowo na danych pobieranych z WND. 

Efektem końcowym działania generatora jest plik PDF i możliwość wysłania go bezpośrednio z 

systemu do SEKAP. 

System automatycznie nadaje wnioskowi numer (zgodnie ze schematem narzuconym dla całego kraju 

przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju). 

W LSI występują następujące wzory wniosku o płatność: 

• wzór WNP dla EFRR 

• wzór WNP dla SCP 

• wzór WNP dla EFS 

• wzór WNP dla WUP 

• wzór WNP dla Pomocy Technicznej 

 

W przyszłości mogą powstawać kolejne wzory WNP. 

Wzory w znaczący sposób różnią się od siebie w zakresie i funkcjonalności jednak składowanie 

danych odbywa się do tych samych tablic.  

Zgodnie z przyjętą konwencją wszystkie tablice związane z WNP mają przedrostek wnp_*. 

Wniosek może zostać zwrócony do poprawy (edycji) na różnych etapach procedowania. Każdy zwrot 

do poprawy wniosku (przez instytucję) skutkuje utworzeniem kolejnej wersji wniosku. 

 

Statusy wniosku 

Wnioskom na kolejnych etapach procedury nadawane są odpowiednie statusy. Lista statusów 

znajduje się na końcu dokumentu.  

System przechowuje historię statusów danej wersji wniosku wraz z datą nadania statusu i 

powiązaniem z operatorem wykonującym operację skutkującą zmianą statusu. 

Elementy formularza wniosku o płatność 

Każdy wzór ma stronę startową i stronę podsumowania , na której prezentowany jest wynik 

walidacja całego wniosku. Pozostałe strony występują w różnej ilości, prezentują różne dane i 

posiadają różne funkcjonalności. 

Przykładowy podział na strony formularza: 
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Przykładowa strona formularza: 
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Każdy wzór posiada stronę startową i stronę podsumowania działające analogicznie jak w przypadku 

WND. 

Ostatnim etapem tworzenia wniosku jest generowanie pliku PDF zawierającego wszystkie dane 

związane z WNP. Zarówno te wpisane przez użytkownika jak i te pochodzące z automatycznych 

wyliczeń i innych operacji. Dodatkowo w momencie złożenia wniosku wykonywana jest operacja 

pobierania danych z modułu PEFS. System pobiera wszystkie dane, w których data_rozp_proj <= 

wnp.date_to i oblicza dla nich sumę kontrolną (funkcją md5). W tym samym momencie wykonywany 

jest snapshot danych z tablic związanych z PEFS i zapisywany wraz z wnd_id wniosku, z którym dane 

mają być powiązane. Suma kontrolna jest prezentowana na PDFie. 

 

Funkcje związane z wnioskami o płatność dostępne po stronie 

wnioskodawcy 

Użytkownik systemu ze strony wnioskodawcy ma dostęp do wniosków (zgodnie z posiadanymi 

uprawnieniami): 

• w edycji 

• złożonych do instytucji (dla których potwierdzono i nie potwierdzono wpływu) 

Dla każdego wniosku dostępna jest jego historia (prezentacja kolejnych wersji i operacji na nich 

wykonanych). 

Istnieje możliwość pobrania wniosku w formacie PDF lub wysłania go do SEKAP. 

Obsługa wniosków o płatność przez instytucję 

System odzwierciedla kluczowe operacje przeprowadzane na wnioskach o płatność wynikające z 

przyjętych procedur. 

System umożliwia cofnięcie operacji w przypadku wykrycia pomyłek, błędów użytkownika 

bezpośrednio po wystąpieniu pomyłki. 

Funkcje związane z wnioskami o płatność dostępne po stronie 

instytucji 

Dostęp do WNP realizowany jest poprzez listę projektów.  
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WNP zorganizowane są w formie listy,  

 

na której widnieją informacje o najnowszej wersji wniosku. Podobnie jak w przypadku WND i jego 

wersji elementem agregującym jest projekt (tablica projects) tak analogicznie dla WNP stanowi 

tablica wnp_base. Wnp_base jest również uchwytem dla historii wszystkich wersji danego WNP. 

Potwierdzenie wpływu wniosku 

Złożony poprzez SEKAP wniosek trafia do SOD gdzie odbywa się jego weryfikacja szczególnie pod 

kątem podpisu. Następnie operator w LSI dokonuje potwierdzenie przyjęcia wniosku. 

Operator potwierdza wpływ wniosku do instytucji weryfikując sumę kontrolną wniosku oraz podając 

datę wpływu i inne niezbędne dane. 

Suma kontrolna wyliczana jest dokładnie tak samo jak bezpośrednio po wygenerowaniu PDF-a i 

porównywana z tą zapisaną w bazie. 

Ocena formalno-merytoryczna wniosku 

System umożliwia rejestrację kluczowych informacji dotyczących oceny wniosku w szczególności jej 

wyniku i zwrot wniosku do edycji (utworzenie nowej wersji danych i odpowiednia zmiana statusu) 

jeśli wniosek wymaga poprawy na tym etapie. 

Dane gromadzone w na tym etapie: 

• Nr sprawy (SOD) 

• Wynik oceny – możliwe wartości:  

o Pozytywny  

o Do poprawy  

o Negatywny/wycofany  

o Pozytywny z korektą po stronie Instytucji 

• Nr sprawy (SOD) 

• Data zatwierdzenia wyniku oceny 

• Uwagi/powód 

• Oceny dokonali (Nazwisko i imię [login]) lista osób, które dokonały oceny 
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Korekta po pozytywnej ocenie 

System umożliwia korektę wniosku przez operatora 

 

Nowa wersja WNP może być edytowana przez operatora jak przez normalnego wnioskodawcę. 

Praktycznie operator uzyskuje dostęp do wizarda obsługującego WNP z kompletem funkcjonalności. 

Zatwierdzenie wniosku 
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System umożliwia rejestrację kluczowych informacji dotyczących ostatecznie zatwierdzonych kwot 

dla wniosku w układzie umożliwiającym eksport danych do SL 2014.  

System umożliwia rejestrację zmian w kwotach wskazanych przez beneficjenta. 

Istnieją dwie wersje zatwierdzenia: 

• EFS – dla WNP EFS01 i WUP01 

• Inne – dla WNP EFRR01, SCP01 i TECH01 

Poza danymi w metryczce karty : 

• Wynik oceny 

• Nr sprawy (SOD) 

• Data zatwierdzenia 

• Uwagi 

• Oceny dokonali 

Formularz zawiera dodatkowe części stworzone analogicznie do tych występujących w WNP: 

• Część finansowa 

• Zestawienie poniesionych wydatków 

• Wydatki rzeczywiście poniesione 

• Stawki jednostkowe w ramach wydatków rzeczywiście poniesionych 

• Wydatki rozliczane ryczałtowo 

• Stawka ryczałtowa 

• Źródła finansowania 

• Informacje o wykrytych błędach 

 

Korekta po zatwierdzeniu 

Działanie analogiczne jak w przypadku korekty po pozytywnej ocenie ale możliwe przy statusie 10 i 

11. 

Przesłanie danych wniosku o płatność do CSI SL2014 

Dla danego wniosku na odpowiednim etapie procedury system umożliwi wysłanie danych do 

Centralnego Systemu Informatycznego SL2014 tworzonego przez Ministerstwo Infrastruktury i 

Rozwoju za pomocą modułu komunikacyjnego.  

Personel projektu 

System umożliwia gromadzenie informacji na temat personelu zatrudnionego w projekcie. Każda 

osoba piastująca stanowisko w ramach projektu musi być wprowadzona do systemu. 

Tablice związane z zarządzaniem personelem: 

• Personel – główna tablica 

• personel_stanowisko – szczegóły stanowiska 

• personel_stanowisko_daty – daty dla planu i rozliczenia 
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Dla każdej osoby podawane są stanowiska a każde stanowisko ma osobny plan i rozliczenie. 

Dane osoby: 

• Kraj 

• Imię 

• Nazwisko 

• PESEL 

• Uwagi 

Dane stanowiska: 

• Stanowisko 

• Forma zaangażowania 

• Data zaangażowania 

• Okres zaangażowania (od) 

• Okres zaangażowania (do) 

• Wymiar czasu pracy 

• Etat 

• Plan 

• Rozliczenie 

Plan i rozliczenie wprowadzane są w formie kalendarza: 

 

Istnieje możliwość wypełniania przedziałami czasowymi: 

 

W takim przypadku system sam powiela godziny pracy na zadany okres czasu. 
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Po stronie operatora 

Istnieje możliwość podglądu wszystkich osób oraz szczegółów stanowisk wraz z planami i 

rozliczeniami. 

System umożliwia przesyłanie danych personelu do SL2014. 

Rejestr kontroli projektów 

System umożliwi rejestrację kontroli projektu wraz z niezbędnymi szczegółami dot. tej kontroli. 

Dostęp do kontroli możliwy jest na dwa sposoby: 

1. Z górnego menu ‘projekty’ dostęp jest do wszystkich wprowadzonych kontroli. 

2. Z konkretnego projektu – dostęp do kontroli związanych tylko i wyłącznie z danym 

projektem. W tym miejscu istnieje możliwość dodania nowej kontroli. 

Zakres zbieranych danych: 

• Typ kontroli 

• Numer wniosku o płatność 

• Tryb kontroli 

• Rodzaj kontroli 

• Kontrola krzyżowa horyzontalna 

• Kontrolowany partner 

• [NIP] Partner 

• Kierownik zespołu kontrolującego 

• Zespół kontrolujący 

• Nazwisko i imię [login] 

• Numer upoważnienia 

• Aneks do upoważnienia 

• Analiza ryzyka 

• Czy były kontrole PZP? 

• Kontrole PZP 

• Rodzaj kontroli PZP   

• Numer ogłoszenia o zamówieniu   

• Numer kontraktu 

• Informacje o przebiegu kontroli 

• Data rozpoczęcia 

• Data zakończenia 

• Data wysłania informacji pokontrolnej 

• Data wniesienia zastrzeżeń przez beneficjenta 

• Data wysłania ostatecznej informacji pokontrolnej 

• Data powzięcia informacji o nieprawidłowości w zakresie pzp przez Beneficjenta (data 

odbioru ostatecznej IPK) 

• Data zakończenia procedury kontrolnej 

• Czy wszczęto postępowanie administracyjne 
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• Wyniki kontroli 

• Zalecenia pokontrolne 

• Opis wyniku kontroli 

• Opis zaleceń pokontrolnych 

• Opis realizacji zaleceń pokontrolnych 

• Korekty 

• Rodzaj korekty 

• Podstawa prawna naruszenia 

• Numer kontraktu 

• Podstawa naliczenia korekty 

• Stawka % korekty 

• Wartość korekty finansowej 

• Typy wykrytych błędów 

• Inne 

• Niekwalifikowalny wydatek 

• Zamówienia publiczne 

• Pomoc publiczna 

• Instrumenty finansowe 

• Dochód wygenerowany w projekcie 

• Wiarygodność danych/wskaźników 

• Działania informacyjne i promocyjne 

• Zasady ochrony środowiska zapewnienie stosowania 

• Zasady równości szans/równości kobiet i mężczyzn 

• Niekwalifikowalny projekt 

• Rodzaj błędu 

• Uwagi 

• Czy uwzględnić w sumie korekty? 

• Ogólna wartość korekt finansowych 

System umożliwia załączanie plików do kontroli.  

System generuje Kartę kontroli gotową do wydruku zawierającą aktualne dane kontroli. W historii 

zapisywana jest każda wersja karta kontroli z możliwością jej podglądu. 

Moduł raportów 

Moduł umożliwia wykonywanie raportów z bazy danych generowanych na podstawie zapytań SQL w 

formie szablonów raportów udostępnionych dla operatorów. Wyniki są eksportowane do pliku 

arkusza kalkulacyjnego. 

Część administracyjna 

• Wyszukiwarka raportów; 

• Możliwość zdefiniowania nowego i edycji istniejących raportów. 

• Mechanizm testowania poprawności zapytań 

• Mechanizm generowania testowego raportu 
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Dodatkowo istnieje możliwość dodania w systemie dodatkowych uprawnień i przydzielenie ich do 

generowania określonych raportów. 

 

Część użytkownika 

• Wyszukiwarka raportów; 

• Możliwość wykonania raportu (po podaniu ew. parametrów) i pobrania danych do pliku 

arkusza kalkulacyjnego 
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• Możliwość dodania raportu do własnej listy najczęściej używanych – w celu szybkiego 

dostępu 

Szczegółowy opis pracy w module w osobnym dokumencie. 

 

Moduł mailingowy 

Moduł umożliwia automatyczne wysłanie spersonalizowanej wiadomości email przy wystąpieniu 

określonego zdarzenia. 

Moduł posiada panel konfiguracyjny dostępny wyłącznie dla użytkowników posiadających 

odpowiednie uprawnienia. 

Wiadomości są wysyłane z dedykowanego adresu email o każdej pełnej godzinie. W tym momencie 

są sprawdzane i uruchamiane wszystkie mailingi ustawione na daną godzinę. 

Informacje o wysłanych mailach są składowane w logach. 

 

Część administracyjna 

Dostępna jest  dla użytkownikach o odpowiednich uprawnieniach 
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• Wyszukiwarka mailingów 

• Możliwość zdefiniowania nowego, „klonowania” i edycji istniejących mailingów. 

Zakres elementów definiowanych dla mailingu: 

o Status wzoru 

o Pełna nazwa mailingu 

o Opis 

o Tytuł 

o Kopia do wiadomości 

o Wymagane potwierdzenie otrzymania 

o Wysoki priorytet wiadomości 

o Czas wysyłki (codziennie o godzinie)  

o Zapytanie SQL 

o Wzór – szablon HTML do którego zostaną wstawione wartości zwrócone przez 

zapytanie SQL 

 

Możliwość testowego wykonania zapytania SQL i weryfikacji wyniku zwróconego w formacie JSON 

Możliwość testowego wysłania maila na adres osoby zalogowanej w LSI. 

Szczegółowy opis pracy w module w osobnym dokumencie. 

 

Generator dokumentów 

Moduł umożliwia wygenerowanie dokumentów w formie pliku do pobrania na podstawie 

konfigurowalnych szablonów. 

Część administracyjna 

System umożliwia uprawnionemu operatorowi przygotowanie szablonu dowolnego dokumentu oraz 

udostępnienie go wybranym grupom użytkowników.  

Użytkownik posiadający uprawnienia np. do projektów ma dostęp do generatora dokumentów. 

 

Dla konkretnego projektu może wybrać z listy jeden z przygotowanych wydruków. 
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Jeśli na potrzeby danego wydruku będzie istniała konieczność podania dodatkowych informacji 

zostanie wyświetlony dodatkowy formularz do wypełnienia. W innym przypadku od razu 

proponowane jest wydrukowanie/pobranie pliku (edytowalnego lub PDF). 

Do obsługi modułu służą tablice: 

• docs_patterns – kompletny opis szablonu dokumentu wraz z template 

• doc_pattern_query – zapytania SQL  

• doc – informacje na temat wykonanych wydruków oraz dane wpisane przez użytkownika w 

momencie wykonywania wydruku. 

Szablon bazuje głównie na danych z LSI a wykonywanie zapytań jest kaskadowe oznacza to, że 

wartość z zapytania pierwszego może być użyta w kolejnym zapytaniu. Dzięki temu dokument może 

zawierać również dane tabelaryczne a nie jedynie wartości z jednego pobranego rekordu.  

Tworzenie definicji szablonu 

Proces tworzenia szablonu dokumentu obejmuje: 
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1. Status wzoru 

2. Typ wzoru 

3. Pełna nazwa wzoru 

4. Wydruki w formacie PDF 

5. Wydruki w formacie edytowalnym w WORD 

6. Opis 

7. Data stosowania od 

8. Data stosowania do 

9. ID projektu z tablicy projects: {id} 

10. Operacje 

11. Zapytanie +  

12. Nagłówek - lewy 

13. Nagłówek - prawy 

14. Dane testowe 

15. Wzór 

Definicja wartości domyślnych 

1. Chcę podawać datę dokumentu 

2. Chcę podawać miejscowość 

a. Miejscowość 

3. Chcę podawać sygnaturę pisma 

a. Sygnatura 

4. Chcę podawać czego dotyczy 
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a. Dotyczy 

5. Chcę podawać dodatkową treść 

a. Tresc 

System umożliwia tworzenie szablonów HTML z wykorzystaniem wygodnego edytora. 

Szczegółowy opis pracy w module w osobnym dokumencie. 

 

Moduł zgłaszania błędów (bug-tracker) dla użytkowników 

Umożliwia tworzenie zgłoszeń z poziomu LSI i kierowanie ich bezpośrednio do podłączonego Mantisa 

 

Widok w LSI listy zgłoszeń przesłanych do Mantisa. 

 

 

Widok komentarzy 
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Widok zgłoszeń w Matnisie

 

 

Moduł umożliwia 

• zgłoszenia błędu/problemu z systemem  

• zgłoszenia potrzeby modyfikacji danych w systemie (dla miejsc gdzie użytkownik nie jest w 

stanie samodzielnie poprawić błędu) 

Kluczowe funkcje: 

• możliwość załączania plików przez zgłaszającego 

• obsługa statusu zgłoszenia 

• obsługa priorytetu zgłoszenia 

• możliwość dodawania komentarzy 

• dostęp do historii zgłoszenia 

Moduł nie gromadzi żadnych danych w bazie LSI. 

Moduł historii / karty informacyjnej projektu 

Moduł historii przedstawia zdarzenia związane z projektem, WND, WNP, KOM, harmonogramami i 

zawierają informacje o czasie, użytkowniku, statusie oraz linki do związanych ze zdarzeniem 

szczegółowych kart informacyjnych, plików itp. 
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Historia jest dostępna w pełnym zakresie w BackOffice i w okrojonym we FrontOffice. 

Karta informacyjna zawiera syntetyczne przedstawienie najważniejszych informacji dot. projektu, np: 

• Dane projektu - podstawowe dane projektu, krótki opis projektu; 

• Partnerzy w projekcie; 

• Umowy i aneksy - lista aneksów zawartych dla projektu wraz z najważniejszymi danymi; 

• Wnioski o płatność (aktualne wersje); 

• Stan rozliczenia projektu, kategorii wydatków (%); 

• Kontrole w projekcie - lista kontroli na projekcie. 
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Lista stosowanych statusów 

PROJECT 

WND_W_EDYCJI 0 Projekt nie złożony 

ZAWIESZONY -1 Blokuje wszystkie klawisze 

WND_ZLOZONY 1 Złożony 

WND_PRZYJETY 2 Przyjęty i procedowany 

WND_OCEN_POZYTW_F 3 Pozytywnie oceniony na formalnej 

WND_OCEN_POZYTW_M 4 Pozytywnie oceniony na merytorycznej 

LISTA_REZERW 5 Oczekujący na liście rezerwowej 

WYBRANY_DO_DOF 6 Wybrany do dofinansowania 

UMOWA 7 Realizacja projektu 

ZAKONCZ 8 Zakończenie projektu 

WND ogólne 

W_EDYCJI 0  

GOTOWY 1  

PRZYJETY 2  

FORM_DO_POPRAWY 3  

FORM_NEGATYW 4  

FORM_POZYTYW 5  

MERYT_DO_POPRAWY 6  

MERYT_NEGATYW 7  

MERYT_POZYTYW 8  

ZWROT_DO_POPRAWY 9  

WERYFIK_DO_POPRAWY 10  

WERYFIK_POZYTYW 11  

WND i UDA szczegółowe 

BEZ_ROZPATRZ 1 Pozostawiony bez rozpatrzenia 

WYCOF_NA_POSBE 8 Wycofany na prośbę beneficjenta 

W_EDYCJI_10 10 W edycji przez beneficjenta 

W_EDYCJI_40 40 Zwrócony do edycji (przed 

umową/aneksem 
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W_EDYCJI_43 43 Zwrócony do edycji w trakcie KOP 

UDA_ZWROT_44 44 Zwrócony do edycji dla umowy/aneksu 

GOTOWY_15 15 Gotowy do złożenia elektronicznie 

GOTOWY_45 45 Gotowy do złożenia elektronicznie 

(przed UDA) 

PRZYJETY_16 16 Przyjęty 

PRZYJETY_17 17 Gotowy do oceny formalnej po 

uznanym proteście 

PRZYJETY_46 46 Przyjęty po wpłynięciu elektronicznie 

podpisanego wniosku (przed 

umową/aneks) 

FORM_DO_POPRAWY_24 24 Zwrócony do poprawy po ocenie 

wymogów formalnych 

FORM_NEGATYW_2 2 Odrzucony z braku spełnienia kryteriów 

formalnych 

FORM_NEGATYW_3 3 Odrzucony z braku spełnienia wymogów 

formalnych 

FORM_POZYTYW_25 25 Pozytywna ocena formalna 

FORM_POZYTYW_26 26 Gotowy do oceny merytorycznej po 

uznanym proteście 

MERYT_DO_POPRAWY_34 34 Zwrócony do poprawy po ocenie 

merytorycznej 

MERYT_NEGATYW_4 4 Odrzucony z przyczyn merytorycznych 

(0/1) 

MERYT_NEGATYW_5 5 Odrzucony z przyczyn merytorycznych 

(poniżej 60% punktów) 

MERYT_POZYTYW_35 35 Pozytywna ocena merytoryczna 

MERYT_POZYTYW_36 36 Pozytywna po warunkowej ocenie 

merytorycznej 

MERYT_DO_POPRAWY_37 37 Zwrócony do poprawy w trakcie KOP 

WYBOR_DO_DOF_51 51 Wybrany do dofinansowania 

LISTA_REZERW_50 50 Lista rezerwowa 

UDA_ROZWIAZ 9 Rozwiązanie umowy 

UDA_PO_WERYFIKACJI_52 52 Gotowy do podpisania umowy/aneksu 

UDA_PODPIS_55 55 Podpisanie umowy/aneksu 
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UDA_ANEKS_CZYSC_56 56 Aneks czyszczący 

KOM 

KOM_W_EDYCJI 0 W edycji przez członka KOP 

KOM_GOTOWY 1 Gotowy do złożenia elektronicznie 

KOM_PRZYJETY 2 Przyjęty 

KOM_ODRZUCONY -1 Ostatecznie odrzucony 

KOM_DO_POPRAWY 4 Zwrócony 

KOM_ZATWIERDZ 5 Zatwierdzony 

KOM_W_POPRAWIE 6 W edycji w celu poprawy 

KOM_ZATWIERDZ_WAR 7 Zatwierdzony po warunku 

KOM_ZATWIERDZ_ZWROT_WND 8 Zatwierdzony do ponownej oceny 

KOM – wypełniane poza systemem 

KOM_WYPELNIANY_W_SYSTEMIE 0  

KOM_W_TRAKCIE_OCENY 1 W trakcie oceny 

KOM_ZWROCONY_DO_POPRAWY 2 Zwrócony do poprawy 

KOM_OCENA_POZYTYWNA 3 Ocena pozytywna 

KOM_OCENA_POZYTYWNA_PO_WARUNKU 4 Ocena pozytywna po warunkowej 

ocenie 

KOM_OCENIONY_NEGATYWNIE_LOGICZNIE 5 Oceniony negatywnie logicznie 

KOM_OCENIONY_NEGATYWNIE_PUNKTOWO 6 Oceniony negatywnie punktowo 

Harmonogramy 

PH_W_EDYCJI 0 W edycji 

PH_GOTOWY 1 Złożony 

PH_DO_POPRAWY 2 Zwrócony do poprawy 

PH_ZATWIERDZ 3 Zatwierdzony 

PH_W_POPRAWIE 4 W edycji w celu poprawy 

PH_ODRZUCONY -1 Ostatecznie odrzucony 

WNP bazowy 

WNP_BASE_W_EDYCJI 0 Nie złożony 

WNP_BASE_GOTOWY 1 Złożony 

WNP_BASE_PRZYJETY 2 Przyjęty i procedowany 

WNP_BASE_POZYTYW 3 Pozytywnie oceniony 
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WNP_BASE_DO_WYPLAT 4 Zatwiedzony do wypłaty 

WNP_BASE_WYPLAT 5 Wykonano wypłaty 

WNP 

WNP_W_EDYCJI 0 W edycji 

WNP_GOTOWY 1 Gotowy do złożenia elektronicznie 

WNP_PRZYJETY 2 Przyjęty 

WNP_POZYTYW 3 Pozytywny 

WNP_NEGATYW 4 Negatywny/wycofany 

WNP_DO_POPRAWY 5 Do poprawy 

WNP_POZYTYW_Z_KOREKT 7 Pozytywny z korektą po stronie 

Instytucji 

WNP_KOREKT_OPER_1 8 W poprawie przez operatora 

WNP_PO_KOREKT_OPER_1 9 Skrygowany przez instytucję 

WNP_ZATW_DO_WYPLATY 10 Zatwierdzony do wypłaty 

WNP_ZATW_DO_WYPLATY_Z_KOREKT 11 Zatwierdzony do wypłaty z 

korektą po stronie instytucji 

WNP_KOREKT_OPER_2 12 W poprawie przez operatora 

WNP_PO_KOREKT_OPER_2 13 Skorygowany przez instytucję 

 

 

 


