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Cel dokumentu  
Niniejszy dokument prezentuje wymagania dotyczące oprogramowania, czyli opisuje funkcjonalność 

budowanego oprogramowania i warunki, jakie ono musi spełniać. 
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1. Wymagana ogólne: 

Oprogramowanie stanowi wsparcie urzędów administracji publicznej w zakresie obsługi wszystkich zadań 
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i 
przewodników turystycznych, w tym przede wszystkim: 

- udostępniania na stronie internetowej Centralnego Wykazu Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na 
Przewodników Górskich (art. 24 ust. 13), 
- udostępniania na stronie internetowej danych liczbowych dotyczących uprawnień przewodnika górskiego 
nadanych przez poszczególnych marszałków województw (art. 28 ust. 5), 
- udostępniania w postaci elektronicznej informacji o nadanych uprawnieniach przewodnika górskiego 
wszystkim marszałkom województw (art. 28 ust. 6), 
-  udostępniania na stronie internetowej danych o obiektach świadczących usługi hotelarskie w obiektach 
hotelarskich i innych obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie. 
opracowania narzędzia wspierającego administrację samorządową w ewidencjonowaniu innych obiektów, 
w których są świadczone usługi hotelarskie.  
 
Do zadań wykonawcy będzie należało przeniesienie informacji zawartych w rejestrach CWOS, CWPG, 
CWOH znajdujących się adresem https://www.turystyka.gov.pl/ oraz przeniesienie istniejących rejestrów 
do środowiska wirtualnego w sposób zapewniający możliwość ich archiwizacji i dostępu do nich 
administratorowi w MSiT w dowolnym momencie. 
Ponadto Wykonawca zapewni opracowanie mechanizmów integracji funkcjonalnej i wizualnej z rejestrem  
CEOTiPUNPUT utrzymywanym przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Minimalny zakres integracji 
opisany został w dokumencie poniżej. 
 

1.1 Wymagania prawne, normy i standardy 

Opis systemu nie wyczerpuje obowiązujących aktów prawnych, ani nie stanowi ich pełnej wykładni 
merytorycznej, jedynie wyznacza minimalny zakres funkcjonalny realizowany przez aplikację. 

System teleinformatyczny musi być zgodny z aktualnym stanem prawnym, obowiązującym na dzień 
odbioru sytemu w tym w szczególności z: 

 
1. Ustawy: (generalnie należy przejrzeć wszystkie metryczki) 

W1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i 
przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 z późn. zm.) 
W2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.  z 2018 r. poz. 913 z 

późn.zm.); 
W3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 2096 z późn.zm. ) 
W4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz.U.  2018 r. poz. 1000 z późn.zm.); 
W5. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.  z 2018 r. poz. 

1472); 
W6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922); 
W7. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.  z 2018 r. poz. 

1360); 
W8.  Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U.  z 2018 poz. 997); 
W9.  Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2016 poz. 1030); 
W10. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 

1198); 

https://turystyka.gov.pl/cwos/index
https://turystyka.gov.pl/cwptipw/index
https://turystyka.gov.pl/cwoh/index
https://www.turystyka.gov.pl/
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W11. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora 
publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352); 

W12.  Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.2001.130.1450 ze zm.). 
W13. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów 

fizjograficznych (Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1612 ze zm.); 
W14.  Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r., Nr 128 poz. 1402, 

z pózn. zm.); 
 W15. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65) 
2. Akty wykonawcze: 

W16. 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 (Dz.U. 
2016 poz. 113); 

W17 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie stażu 
adaptacyjnego i tekstu umiejętności w toku postepowania w sprawie w sprawie uznania 
kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika górskiego (Dz. U. poz.113); 

W18. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania 
uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r., poz. 868); 

W19. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z 
języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. z 2014 r., poz. 
869); 

W20. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości 
opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika górskiego 
i sprawdzenie znajomości języka obcego oraz wysokości wynagrodzenia członków komisji 
egzaminacyjnych dla przewodników górskich i komisji egzaminacyjnych języków obcych (Dz. 
U. z 2014 r., poz. 862); 

W21 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów 
hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z z 2017 r. 
poz. 2166); 

W20. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat 
związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz. U. z 2011 r. Nr 10, poz. 54); 

W22. 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); 

W23. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i 
doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii 
dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2015 poz. 971); 

W24. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2014 r. w 
sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania 
profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. 2014 poz. 
778); 

W25. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2014 r. 
w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 
publicznej (Dz.U. 2014 poz. 584); 

W26. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2011 r. 
w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać 
system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników (Dz. U. 2011 r.  Nr 93, poz. 
545); 

W27. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu 
i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. 2005 r. Nr 205, 
poz. 1692); 
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W28. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie 
ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. 2012 r. poz. 125); 

W29. Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 
testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego 
badania (Dz.U. 2005 nr 217 poz. 1836); 

W30. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 
zakresu działania archiwów zakładowych(Dz.U.2011.14.67 ze zm.); 

W31. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i 
sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz.U.2012.250); 

W32. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. 
w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych 
(Dz.U.2006.206.1517); 

W33. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 października 2006 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi 
(Dz.U.2006.206.1518); 

W34. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie sporządzania pism 
w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz 
udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych 
(Dz.U.2011.206.1216). 

 
3. Akty prawa europejskiego: 

W35. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w 
sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych 

W36. Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. 
ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE); 

W37. Dyrektywa (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron 
internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego; 

W38. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie 
wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług 
sieciowych (Dz.U.UE.L.09.274.9 z 2009.10.20); 

W39 Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych Dz. U. L 255 z 30.09.2005); 

W40. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). 

 
4. Obowiązujące wewnętrzne regulacje prawno – organizacyjne Zamawiającego, w tym:  

W41. Instrukcja kancelaryjna,  

W42. Zarządzenie nr 24 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 11 września 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w Ministerstwie Sportu i Turystyki. 

W43. Zarządzenie nr 15 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 13 września 
2017 roku w sprawie ustalenia dokumentacji w obszarze Systemu Zarządzania 
Bezpieczeństwem Informacji w Ministerstwie Sportu i Turystyki. 

W44. Decyzja nr 46 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 11 września 2017 roku w sprawie 
wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa Informacji Ministerstwa Sportu i Turystyki" 

1.1.1 Polityka bezpieczeństwa informacji 
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W ramach wdrożenia sytemu Wykonawca zrealizuje dla systemu usługę polegającą na opracowaniu 
dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz usługę wsparcia wdrożenia Systemu Zarządzania 
Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) dla systemu zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności, 
normy PN-ISO/IEC 27001:2017 oraz zaleceniami norm:, PN-ISO/IEC 27005:2018, PN-ISO/IEC 24762:2010 jak 
również Ustawy o Ochronie Danych Osobowych i wytycznych GIODO dotyczących opracowania i wdrożenia 
polityki bezpieczeństwa.  

1.1.2 Zgodność z wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 
formie elektronicznej 

 
W zaprojektowanym systemie zastosowane zostaną rozwiązania zgodne z wymaganiami dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej między tymi rejestrami, określone przez 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017 poz. 2247) 
Budowany w ramach przedmiotu zamówienia portal dostępowy musi uwzględniać międzynarodowy 
standard w dziedzinie budowania stron internetowych przyjaznych dla niepełnosprawnych użytkowników 

WCAG 2.0.   w tym PN-EN 301 549:2015-09. 

1.1.3 Zgodność z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych 
 
Przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie zgodnie z wyżej wymienionymi wymaganiami określonymi 
prawem, a w szczególności z wymaganiami wymienionymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (Dz. U. 2017 poz. 2247) 
Przedmiot Zamówienia realizowany będzie z wykorzystaniem otwartych standardów zakładając między 
innymi: 

 zgodność w zakresie projektowania, wdrażania i modyfikowania systemu teleinformatycznego z 

wymaganiami norm PN ISO/IEC 20000 oraz PN ISO/IEC 27001  

 otwarte protokoły wymiany danych z systemami teleinformatycznymi (m.in. HTTP, SMTP/MIME, 

SOAP , WSDL, W3C)  

 formaty danych XML do przetwarzania informacji  

 otwarty standard informacji geograficznej Open Geospatial Consortium (OGC)  

 formaty danych zawierających informacje tekstowo-graficzne (JXML, PDF)  

 formaty tworzenia i modyfikacji stron www (HTML, XHTML)  

 formaty danych do definiowania układu informacji w dokumencie elektronicznym (XML, GML) 

Rozwiązania tworzone w ramach przedmiotu zamówienia będą oparte na podejściu usługowym oraz na 
zbiorze najlepszych praktyk i zaleceń pozwalających efektywnie i skutecznie oferować usługi informatyczne 
wraz z odpowiednio zdefiniowanymi procesami zarządzania usługami IT (ITIL oraz norma ISO/IEC 20000).  

Projektowanie usług w oparciu o metody projektowania zorientowane na użytkownika: 

1. Realizacja Przedmiotu Zamówienia w zakresie projektowania usług musi uwzględniać metody 
projektowania zorientowanego na użytkownika (ang. User-Centered Design - UCD). Usługi będą 
tworzone z uwzględnieniem informacji o oczekiwaniach i potrzebach interesariuszy: podmiotów 
publicznych, obywateli, przedsiębiorców, a także pracowników MSiT i urzędów marszałkowskich i 
urzędów gmin. Dla tego celu przeprowadzono analizy mające zbadać aktualny stan rozwiązań 
wykorzystywanych przez interesariuszy oraz procesów, które mają podlegać cyfryzacji.  
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2. W obszarze projektowania usług respektowane będą wytyczne norm: 

 ISO 13407:1999 Human-centered design processes for interactive systems - w zakresie działań 

przeprowadzanych podczas cyklu tworzenia interaktywnych systemów informatycznych 

 ISO/TR 16982:2002 Ergonomics of human-system interaction – Usability methods supportin 

human-centered design - w zakresie metod stosowanych do projektowania i testowania systemów 

z uwzględnieniem aspektów związanych z użytecznością do wykorzystania przede wszystkim przez 

kierownictwo Projektu 

 ISO-9241 Ergonomics of Human System Interaction – w zakresie określenia wymagań w obszarze 

interakcji użytkownika i systemu. 

3. Wykonawca systemu musi stosować profesjonalną metodykę w obszarze zarządzania procesami 
wytwórczymi, z uwzględnieniem niezbędnych wymogów w zakresie projektowania, wytwarzania i 
testowania oprogramowania. Punktem odniesienia dla realizacji tych działań powinien być standard 
ISO/IEC TR 15504 - Information technology - Software process assessment, w szczególności w 
zakresie organizacji procesu wytwórczego. 

4. System powinien być projektowany w sposób udokumentowany w narzędziu typu CASE, oparty co 

najmniej na notacjach UML i BPMN, w architekturze zorientowanej usługowo (SOA), pozwalającej 

na wielokrotne wykorzystanie tych samych komponentów i danych, zapewniając otwartość, 

elastyczność i łatwość dalszej rozbudowy, oraz wymianę danych za pomocą Web-services, XML lub 

JSON. 

5. Zabrania się stosowania technologii i rozwiązań technicznych zamkniętych, rozwijanych, 

wspieranych i wdrażanych wyłącznie przez pojedynczy podmiot, dla których brak jest powszechnie 

dostępnej dokumentacji oraz szkoleń.  

6. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pełną listę technologii i narzędzi projektowych jakich 

użycie będzie niezbędne. 

7. W przypadku wszystkich planowanych do uruchomienia usług celem jest zapewnienie dostępności 
do udostępnianych zasobów drogą elektroniczną on-line w wymiarze 24h na dobę przez 7 dni w 
tygodniu, z wyłączeniem niezbędnych przerw technicznych.  

 

1.2 Cele ogólne 
 

System rejestrów publicznych w turystyce będzie służyć realizacji zadań ministra właściwego ds. turystyki w 
zakresie publicznego udostępniania danych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1553 z późn. zm.). W ramach systemu mają funkcjonować moduły służące do udostępniania danych 
dotyczących: organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich, nadanych uprawnień 
przewodników górskich, obiektów hotelarskich.  

Dodatkowo system będzie stanowił wsparcie dla organów administracji samorządowej w zakresie nadzoru 
nad obiektami hotelarskimi oraz innymi obiektami, w których są świadczone usługi hotelarskie.  

Współpraca z systemami zewnętrznymi oraz rejestrami państwowymi 

 
W celu opublikowania usług publicznych Ministra Sportu i Turystyki na platformie ePUAP, planowana jest 
integracja systemu Rejestrów publicznych w turystyce z elektroniczną Platformą Usług Administracji 
Publicznej, co pozwoli na udostępnianie usług, do których dostęp wymaga jednoznacznego 
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zidentyfikowania użytkownika. Wykorzystanie profilu zaufanego poszerzy krąg odbiorców i możliwości 
realizacji bardziej zaawansowanych E-usług. 
System Rejestrów publicznych w turystyce powinien integrować się  z ePUAP2 w zakresie mechanizmu 
profilu zaufanego (login.gov.pl) w postaci dostępnej w czasie postępowania przetargowego z dodatkowym 
wymogiem realizacji integracji za pomocą uniwersalnego rozwiązania integracyjnego, w postaci API, w 
sposób umożliwiający przebudowę mechanizmu integracji bez konieczności wprowadzania zmian po stronie 
Systemu. W celu zapewnienia możliwości realizacji zmian dostosowawczych do zmian po stronie ePUAP2 z 
uwzględnieniem 450 godzin prac rozwojowych, które mogą, ale nie muszą, zostać wykorzystane przez 
Zamawiającego w toku realizacji projektu. 

Publikacja zbioru danych na witrynie Dane publiczne - https://danepubliczne.gov.pl/, w formie usługi API i 
eksportu danych do formatu CSV.  

Stworzone API musi uwzględniać wytyczne Ministerstwa Cyfryzacji: Minimalne wymagania techniczne 

dla danych publicznych udostępnianych za pośrednictwem API Otwartych Danych 

Mając na uwadze jeden z głównych celów projektu, jakim jest udostępnienie materiałów informacji z 

rejestrów w turystyce w sieci możliwie szerokiemu gronu odbiorców i poprzez to realizację zapisów 

Dyrektywy Reuse (podstawowym założeniem ustawy jest udoskonalenie instytucji ponownego 

wykorzystywania informacji sektora publicznego z naciskiem na jej praktyczną technologiczną realizację) 

szalenie ważne jest umiejętne serwowanie dokumentów w sieci z wykorzystaniem wszystkich dostępnych 

obecnie narzędzi. 

W celu zwiększenia skuteczności takiej prezentacji należy zaproponować i wykorzystać mechanizmy 
semantyczne, w tym celu należy: 

 użyć URI (Uniform Resource Identifier) jako jednego ze sposobów odróżnienia wybranych zasobów 

rejestrów, 

 zastosować protokół HTTP do uzyskiwania informacji o zgromadzonych zasobach,  

 udostępnić informacje o zasobach identyfikowanych przez URI za pomocą standardów RDF - Język 

RDF (Resource Description Format) /XML. Powyższa konwencja daje RDF zdolność do zdefiniowania 

obiektu poprzez wskazanie go w sieci.  

 wykorzystać możliwości powiązania z innymi obiektami z innych baz i systemów za pomocą URI, aby 

zapewnić możliwość eksploracji i wiązania informacji pomiędzy różnymi zbiorami informacji. 

Mając na uwadze powyższy model prezentowania przez system danych i dojścia do dokumentów online w 
ustrukturyzowanej formie opisanych metadanymi możliwymi do przetwarzania maszynowo z 
wykorzystaniem standardów RDF i SPARQL oraz linkami wychodzącymi do innych danych.  system będzie 
można skwalifikować na poziomie 5 gwiazdek w hierarchii modelu 5 Star Open Data model.  

 
System musi umożliwić komunikację jednostronną pobierania danych minimum z następujących rejestrów 
państwowych: CEiDG, TERYT. 
 

1.3 E-usługi i API 
 
System musi udostępniać następujące formularze elektroniczne w postaci e-usługi A2B i A2C 3 stopnia 

dojrzałości (Usługa on-line o stopniu dojrzałości 3 (Interakcja dwukierunkowa): przetwarzanie formularzy. 

Umożliwia transfer danych w dwóch kierunkach: od usługodawcy do klienta oraz od klienta do usługodawcy. Typowym 

sposobem jej realizacji jest pobranie, wypełnienie i odesłanie formularza drogą elektroniczną. Klient nie musi składać 

formularza w wersji papierowej, może to zrealizować poprzez Internet.) zintegrowane z e-skrzynką podawczą 

urzędów marszałkowskich oraz narzędziem autentykacji platformy ePUAP2. Projektowane usługi muszą być 

zgodne z najnowszymi wytycznymi Ministerstwa Cyfryzacji w tym zakresie. 

https://danepubliczne.gov.pl/
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Dla obiektów hotelarskich:  

 Wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego, 

 Wniosek o zmianę zaszeregowania obiektu hotelarskiego, 

 Wniosek przedsiębiorcy o przyrzeczenie (promesę) zaszeregowania obiektu hotelarskiego do 
odpowiedniego rodzaju i kategorii, 

 Informacja przedsiębiorcy o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim, 

 Wniosek o potwierdzenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego, 

 Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie w 
gminie przez przedsiębiorcę, lub rolnika zamierzających świadczyć usługi hotelarskie, 

 Informacja o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w innym obiekcie, w którym są 
świadczone usługi hotelarskie, 

 Wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe. 

 Udostępnianie danych z rejestru. 
 
Dla obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych 
na terenie gmin. 

 Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących 
obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie gminy. 
 

Dla przewodników górskich i organizatorów szkoleń: 

 Wniosek o nadanie uprawnień przewodnika górskiego, 

 Wniosek o wpis do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich, 

 Wniosek o zmianę wpisu do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników 
górskich, 

 Wniosek do marszałka województwa o poświadczenie znajomości języka obcego w legitymacji 
przewodnika górskiego, 

 Zgłoszenie do egzaminu na przewodnika górskiego, 

 Zgłoszenie do egzaminu językowego, 

 Wniosek o wydanie identyfikatora potwierdzającego posiadanie uprawnień przewodnika górskiego, 

 Uznawanie kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika górskiego, 

 Świadczenie usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zawodu 
przewodnika górskiego, 

 Udostępnianie danych z rejestru. 

 
Dane z formularzy po ich akceptacji przez użytkownika na poziomie marszałka województwa, urzędu gminy 
uzupełniają odpowiednie pola rejestrów. 
Szczegółowe formularze zostaną opracowane na etapie analizy w współpracy z zamawiającym. 

 

Powinna istnieć funkcjonalność umożliwiająca przygotowanie w systemie i 
wydrukowanie: 

a) wykazu wniosków wadliwych i do uzupełnienia, 

b) wezwania skierowanego do wnioskodawcy, który złożył wadliwie 
wypełniony wniosek, wzywającego do poprawienia lub uzupełnienia 
wniosku,  

c) powiadomienia wnioskodawcy, który złożył wniosek bez wymaganych 
dokumentów, o konieczności uzupełnienia brakujących dokumentów w 
wyznaczonym terminie, 
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1.4 Aplikacja mobilna 
Wykonawca we współpracy z Zamawiającym opracuje i stworzy aplikację mobilną prezentującą informacje 
zgromadzone w rejestrze obiektów hotelarskich z wykorzystaniem urządzeń mobilnych na zasadach 
rzeczywistości rozszerzonej.  
Moduł wykorzystujący technologię Augmented Reality (rzeczywistość rozszerzona) definiuje na podstawie 
danych w rejestrze hotelarskim listę punktów  i zestaw powiązanych z nimi informacji. Użytkownik 
powinien móc oglądać przez obiektyw smartfonu zwiedzaną okolicę i po najechaniu na odpowiedni obiekt 
dostawać informacje z rejestru obiektów hotelarskich, oraz innych obiektów nie będących obiektami 
hotelarskimi 

 

W ramach zadania Wykonawca: 
1. Wykona analizę obecnie wykorzystywanych w branży turystycznej rozwiązań wykorzystujących 

rzeczywistość rozszerzoną. 

2. Wykona analizę podobnych rozwiązań funkcjonujących poza granicami kraju, w co najmniej 

wszystkich krajach UE. 

3. Przeprowadzi badania z użytkownikami i interesariuszami turystami z Polski i zagranicy odnośnie 

oczekiwań użytkowników wobec aplikacji mobilnej. Badania w tym zakresie przeprowadzone 

zostaną przed realizacją projektu, należy to uwzględnić w koncepcji.  

4. Określi szczegółowy zakres informacyjny pobierany z rejestru do aplikacji mobilnej. 

5. Dokona podziału informacji na grupy tematyczne. 

6. Opisze sposób identyfikacji grup docelowych, oraz zbierania informacji o użytkujących aplikację 

(monitoring systemu). 

7. Określi sposoby komunikacji z użytkownikiem.  

8. Opisze role poszczególnych użytkowników w systemie.  

9. Zaproponuje trzy warianty w koncepcji merytorycznej aplikacji. 

10. Opracuje wymagania dotyczące projektu interfejsu użytkownika. 

11. Doprecyzuje wybrany wariant. 

12. Określi wymagania odnośnie responsywności (wsparcie różnych wielkości ekranów). 

13. Opisze niezbędny zakres przygotowania publikowanych w serwisie informacji. 

14. Opisze podstawowe elementy interfejsu. 

15. Opisze zakres testów aplikacji w tym testów UX. 

16. Zweryfikuje wpływ rozwiązania na wydajność użytej technologii . 

17. Opracuje koncepcję dystrybucji i promocji aplikacji. 

18. Opisze sposób integracji z rejestrem.  

19. Opisze sposób komunikacji i współpracy aplikacji z mediami społecznościowymi w tym 

wykorzystanie technik grywalizacji. 

Ponadto: 

20. Aplikacja ma wspierać trzy wersje językowe – polską, angielską i niemiecką. 

21. Określać wymagania dotyczące niezbędnych testów aplikacji. 

22. Określać wymagania dotyczące dokumentacji systemu.     

1.5 Mechanizm rezerwacji miejsc noclegowych 
Wykonawca opracuje mechanizm umożliwiający wykorzystanie zasobów rejestru do tworzenia 

aplikacji w celu  rezerwacji miejsc hotelarskich – e-usługi. 

1.6 Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 

W ramach wdrożenia sytemu Wykonawca zrealizuje usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji 
Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz usługę wsparcia wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 
Informacji (SZBI) zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności, normy PN-ISO/IEC 27001:2017 
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oraz zaleceniami norm:, PN-ISO/IEC 27005:2018, PN-ISO/IEC 24762:2010 jak również Ustawy o Ochronie 
Danych Osobowych i wytycznych GIODO dotyczących opracowania i wdrożenia polityki bezpieczeństwa.  

Proces projektowania, wytworzenia i wdrożenia systemu teleinformatycznego dostarczanego w ramach 

projektu musi być zgodny, co najmniej w zakresie norm: 

1. ISO/IEC 27005: nowy model zarządzania ryzykiem. 

2. ISO/IEC 27001: system zarządzania bezpieczeństwem informacji. 

3. ISO/IEC 27002:2014: zalecenia dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informacji. 

4. PN-I-13335-1: „Wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych – Pojęcia i 

modele bezpieczeństwa systemów informatycznych”. 

5. ISO/IEC TR 13335-2: „Zarządzanie i planowanie bezpieczeństwa systemów informatycznych”. 

6. SO/IEC TR 13335-3: 2003 „Techniki zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych”. 

7. PN ISO/IEC 17799: 2003 „Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji”. 

1.7 Przyrosty systemu 

Opis systemu uwzględnia kolejne przyrosty funkcjonalne systemu: 

I – oznacza podstawową funkcjonalność systemu 

II – oznacza funkcjonalność systemu w zakresie współpracy z systemami zewnętrznymi (TERYT, e-PUAP, 
CEIDG) – termin ……… r.: 

1.8 Rodzaje wymagań 

Wymagania oznaczone literą: 

K – są to wymagania obowiązkowe i muszą być spełnione, 

P – są to wymagania pożądane, które stanowią elementy dodatkowe i preferowane opcje, niespełnienie 
ich nie ma wpływu na wynik procedury zgodności. 

1.9 Zarządzanie treścią 
 

Zarządzanie treścią w systemie powinno odbywać się z wykorzystaniem CMS, posiadającego elastyczną 
budowę modularną, umożliwiającego łatwe administrowanie i rozbudowę o nowe funkcjonalności. CMS ma 
w prosty sposób umożliwiać aktualizację i rozbudowę serwisu, mieć możliwość elastycznej i dynamicznej 
modyfikacji treści stron, jak i jego struktury.  

CMS musi zapewnić możliwość dalszego rozwoju systemu, zarówno pod względem ilości publikowanych 
informacji, form dostępu do danych, jak też liczby równocześnie współpracujących redaktorów, przy 
jednoczesnym uproszczeniu i ułatwieniu administrowania systemem. Wymagać to będzie automatyzacji 
wybranych czynności (publikacja dokładnie na określony czas, powiadomienia o gotowości lub braku 
gotowości materiałów planowanych do publikacji, archiwizacja poprzednich wersji publikacji itp.) oraz 
zwiększenia poziomu bezpieczeństwa przy równoczesnej pracy wielu redaktorów na wzajemnie 
powiązanych elementach systemu.  

Zamawiający oczekuje, że CMS zapewni mechanizmy gwarantujące realizację ustawowego obowiązku 
zapewnienia równoczesnego, równoprawnego i równorzędnego dostępu do danych rejestrów. 
Niedopuszczalne jest przedwczesne opublikowanie materiałów z ustawioną datą i godziną publikacji, a 
opóźnienie pomiędzy wyznaczonym czasem publikacji, a chwilą rzeczywistej dostępności materiałów dla 
użytkowników zewnętrznych nigdy nie powinno być większe niż 30 sekund (preferowane są systemy 
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działające bez opóźnienia). CMS musi mieć możliwość publikacji dowolnie długiego tekstu i umożliwiać jego 
podział na podstrony. Ważnym oczekiwaniem jest także łatwość obsługi CMS przez redaktorów 
niemających przygotowania informatycznego, ani doświadczenia w tworzeniu stron internetowych. 
CMS musi mieć możliwość ukrywania lub publikowania na odpowiednim poziomie dostępu dowolnego 
modułu rejestru, oraz elementu tego modułu. 

1. Wymagania pozafunkcjonalne 

1.1 Wymagania dla architektury oprogramowania 

Lp. WYMAGANIA PODSTAWOWE Kategoria 

1. W systemie do obsługi rejestrów publicznych w turystyce stosuje się architekturę 
scentralizowaną – dane pochodzące z wpisów dokonywanych na poziomie 
wojewódzkim i gmin są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w centralnej 
bazie danych. 

K-I 

2. 1. Architektura aplikacji powinna być wielowarstwowa, w tym co najmniej: K-I 

 a) warstwa danych,  

 b) warstwa serwera aplikacji,  

 c) warstwa prezentacji.  

3. Warstwa danych powinna być oparta na bazie danych działającej w standardzie 
SQL. 

P 

4. Dla systemu w architekturze trójwarstwowej warstwę pośrednią musi stanowić 
serwer aplikacji, który zapewni skalowalne, wielowątkowe i transakcyjne 
przetwarzanie żądań. Serwer aplikacyjny musi zapewniać wymianę oraz 
udostępnianie danych w formie usługi (Web-Service), zgodnie z koncepcją SOA. 

K-II 

5. Komunikacja między aplikacją a systemami zewnętrznymi musi być oparta na 
komunikatach zgodnych ze specyfikacją XML, przy zastosowaniu aktualnej wersji  
standardów  XML Schema, lub JSON. 

K-II 

6. Oprogramowanie systemowe i narzędziowe potrzebne do utrzymania i 
eksploatacji powinno być oparte o produkty udostępniane nieodpłatnie lub na 
zasadach OpenSource. 

P 

7. Części systemu uruchamiane w przeglądarce internetowej powinny funkcjonować 
prawidłowo zarówno w przeglądarkach komercyjnych typu: Internet Explorer, jak i 
przeglądarkach nieodpłatnych typu: Google Chrome, Mozilla, Firefox, Opera. 
Komunikacja pomiędzy warstwami prezentacji i serwera aplikacji powinna być 
realizowana za pomocą protokołu HTTPS. 

K-I 

1.2 Wymagania technologiczne 

Lp. WYMAGANIA PODSTAWOWE Kategoria 

8. Zarządzanie bazą danych  

 1. System zarządzania bazą danych powinien być oparty na systemie 
zarządzania relacyjnymi bazami danych akceptującymi standard języka SQL. 

K-I 

 2. System zarządzania bazą danych zapewnia: K-I 

 a) gromadzenie, utrzymywanie, administrowanie zbiorami danych,  

 b) spójność i bezpieczeństwo danych (w tym szyfrowanie),  

 c) sprawny dostęp do danych (poprzez język zapytań SQL),  

 d) środki programistyczne służące do aktualizacji i przetwarzania danych,  
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 e) jednoczesny dostęp do danych dla wielu użytkowników w trybie 
wielodostępu, 

 

 f) określenie dostępu do danych poprzez autoryzację,  

 g) odtworzenie zawartości bazy danych po awarii,  

 h) zarządzanie katalogami, schematami i innymi metadanymi,  

 i) optymalizację zajętości pamięci oraz czasu dostępu do danych (np. poprzez 
tworzenie indeksów) 

 

 j) pracę i współdziałanie w środowiskach rozproszonych.  

9. Bezpieczeństwo  

 System powinien spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania 
danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018  roku o ochronie 
danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(DZ.Urz.UE.L.nr 119 ) zgodne z zasadą uwzględnienia ochrony danych już w fazie 
projektowania oraz zasadą domyślnej ochrony danych. 

K-I 

 2. W zakresie komunikacji oraz udostępniania danych powinny być zapewnione 
standardy i mechanizmy bezpieczeństwa danych, zgodnie z wymaganiami 
rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej 
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 526). 

K-I 

10. Spójność  

 1. Powinna być możliwość sprawdzania i walidacji danych wejściowych poprzez: K-I 

 a) zdefiniowanie możliwych wartości danych oraz uniemożliwienie 
wprowadzenia wartości spoza zdefiniowanego zakresu danych, 

K-I 

 b) zdefiniowanie wartości domyślnych danych, K-I 

 c) wspomaganie sprawdzania spójności danych otrzymanych ze źródeł 
zewnętrznych, 

K-I 

 d) sprawdzenie kompletności i spójności wprowadzanych danych, tak by nie 
można było wprowadzić niekompletnych rekordów bez komunikatu, 

K-I 

 e) po wprowadzeniu danych zawierających w swojej strukturze dodatkowe 
informacje, np. PESEL, system automatycznie powinien wypełnić takie pola 
jak: data urodzenia, a także kontrolować zależności pomiędzy danymi. 

K-I 

 f) Wykorzystanie usług umożliwiających podniesienie jakości wprowadzanych do 
systemu danych w oparciu o weryfikację zgodności danych z rejestrami i 
słownikami referencyjnymi z innych rejestrów w tym w szczególności KRS, 
CEIDG, TERYT. 

K-II 

 2. System powinien zapewniać aktualność wszystkich danych poprzez: K-I 

 a) utrzymanie spójności referencyjnej – zapewnienie, by żadna z istniejących 
danych nie zawierała odniesień do danych, które zostały usunięte, 

K-I 

 b) zapewnienie korzystania z odpowiednich (aktualnych na datę 
wprowadzanych danych) danych słownikowych w tym pochodzących z 
innych rejestrów referencyjnych.  

K-II 
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 3. System powinien zapewnić kontrolę zależności pomiędzy funkcjami i 
rekordami, aby zapobiec: 

K-I 

 a) aktualizacji danych przez inne funkcje podczas wykonywania danej funkcji,  

 b) wykonaniu funkcji dopóki nie są dostępne wszystkie wymagane dane,  

 c) wykonaniu funkcji w niedozwolonej kolejności,  

 d) równoczesnemu dostępowi w trybie zapisu do tych samych danych w bazie 
danych przez różnych użytkowników (wraz z wygenerowaniem 
odpowiedniego komunikatu w razie takiej próby). 

 

 4. System musi po uprzedniej weryfikacji potwierdzać wprowadzenie i 
zapisanie kompletu informacji. 

K-I 

11. Wydajność K-I 

 1. Proste transakcje powinny być ukończone w akceptowalnym średnim czasie 
odpowiedzi. 

 

 2. Dla bardziej złożonych transakcji czas przetwarzania może wzrosnąć; w tych 
przypadkach istotne jest jak najmniejsze odchylenie od akceptowalnego 
średniego czasu odpowiedzi. 

 

 3. Określone dla systemu zasoby powinny zapewniać poprawną instalację i 
wydajną pracę systemu. 

 

12. Skalowalność K-I 

 Powinna być możliwość zwiększania liczby użytkowników oprogramowania bez 
konieczności zmian projektowych. 

 

13. Elastyczność K-I 

 Powinna być możliwość łatwego dostosowania systemu do zmieniających się 
wymagań poprzez parametryzację. 

 

14. Standardy K-I 

 1. System powinien spełniać wymagania ustawy o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, między innymi w zakresie 
dostosowania do minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz 
rejestrów publicznych, zgodnie z art. 58 ustawy o informatyzacji. 

 

 2. System powinien spełniać wymagania ustawy o podpisie elektronicznym w 
zakresie stosowanego formatu XadES. 

 

 3. System musi współpracować w zakresie składania podpisu elektronicznego z 
wszystkimi produktami, które uzyskały certyfikat Narodowego Centrum 
Certyfikacji (Nccert) oraz umożliwiać podpisywanie dokumentów przez 
użytkowników profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z wynikającym z KPA 
zakresem zastosowania tej formy podpisu. 

 

 4. System musi współpracować i wymieniać dane minimum z następującymi 
krajowymi rejestrami referencyjnymi: CEIDG, TERYT oraz pozostawić możliwość 
późniejszej łatwej integracji z PESEL, REGON, KRS. 

 

1.3 Archiwizacja i historia zmian 

Lp. WYMAGANIA PODSTAWOWE Kategoria 
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1. System gwarantuje gromadzenie, przechowywanie, ewidencjonowanie i 
odpowiednie zabezpieczenie materiałów archiwalnych, tworzących zasób 
archiwalny, powstały w związku z działalnością urzędów realizujących zadania 
wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. 
1997 nr 133 poz. 884). 

K-I 

2.  System musi umożliwić rejestrowanie zmian oraz ich wyświetlanie w formie 
raportu jaka zmiana została dokonana, przez jakiego użytkownika i kiedy. System 
musi umożliwiać przywrócenie wersji wpisów z przed zmiany. 

K-I 

3. System musi umożliwić wygenerowanie dowolnego raportu i zestawienia z 
danymi na dzień zdefiniowany w raporcie, generowania statystyk historycznych, 
czyli np. stanu na dany, wybrany dzień. 

K-I 

4. System musi archiwizować usunięte wpisy i umożliwiać do nich dostęp. K-I 

5. System musi mieć możliwość wygenerowania predefiniowanego raportu 
dotyczącego  historii zmian, dotyczących dowolnego wpisu w bazie. Wykaz 
powinien zawierać tabelę, która wyraźnie pokaże różnicę: „zmienione z” a 
„zmienione na” oraz wyświetli daty tych zmian wraz z podaniem nazwy 
użytkownika wykonującego zmianę. W każdą zmianę można wejść i dodać 
słowny opis każdej zmiany, np. przyczynę. Do tego powinno być okienko do 
ręcznego wpisania komentarza do zmiany przez pracownika Urzędu 
Marszałkowskiego. Opcja ta ma umożliwiać dodanie szczegółów w celu opisu 
przyczyny, okoliczności zmiany. 

K-I 

6. W oknie historii zmian powinna być opcja wydruku tej historii.  K-I 

1.4 Moduł prezentacji i zarządzania treścią 

 

Lp. WYMAGANIA PODSTAWOWE Kategoria 

I. Strona prezentacji systemu K-I 

1. 

Wygląd stron musi odzwierciedlać rolę Ministerstwa Sportu i Turystyki jako 
naczelnego organu administracji rządowej właściwego w sprawach Turystyki. 
Wygląd serwisów musi cechować się innowacyjnością i dynamizmem, 
jednocześnie podkreślając rangę Urzędu. Ponadto musi współgrać z 
istniejącymi serwisami instytucji np. stroną główną urzędu (https://www.gov.pl/) 

K-I 

2. 

Stroną startową systemu będą wyszukiwarki (obiektów hotelarskich, 
organizatorów szkoleń dla przewodników górskich oraz przewodników górskich 
– zakres opisany poniżej), wyszukiwarka mapowa – opisana poniżej, pole typu 
pulpit menadżera pokazujący trendy zaobserwowane z poszczególnych 
rejestrów, oraz banery pozwalające na integrację z mediami 
społecznościowymi (np. najlepsze miejsca do odwiedzenia, obiekty otagowane, 
akcje promocyjne)  i moduł aktualności. 

K-I 

3. 

System poza stroną startową dzieli się na moduły: CWOH, CWPG, CWOS, 
Raporty i Statystyki, Kontrole, sekcja złóż wniosek, panel logowania i moduł 

administracyjny, oraz moduł integracji z rejestrem CEOTiPUNPUT. 
K-I 

4. 

System  należy testować w każdym momencie tzw. cyklu życia produktu z 
wykorzystaniem technik User Experience (UX), testów użyteczności w tym z 
użytkownikami. Każde z badań powinno być nagrywane. Po skończonych 
badaniach wyniki powinny być poddane analizie, a wnioski i rekomendacje 
zapisane w formie raportu. Badania należy wykonywać z wykorzystaniem 

K-I 

https://www.gov.pl/
https://turystyka.gov.pl/cwptipw/index
https://turystyka.gov.pl/cwos/index
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minimum następujących technik: audyt użyteczności, wędrówki poznawczej, 
heat-map, badania fokusowe, card sorting itp. 

5. 

Językiem realizacji systemu jest język polski. Interfejs użytkownika musi mieć 

możliwość działania w języku polskim i angielskim. Wszelka dokumentacja 

powstająca w ramach realizacji systemu wytwarzana będzie w języku polskim. 
K-I 

6. 

Jednocześnie przy wyświetlaniu danych wpisanych do rejestrów, nie wyświetlają 

się pola niewypełnione, aby nie mnożyć niepotrzebnych pól, zaburzających 

czytelność. 

K-I 

7. 

Wykonawca zaprojektuje i wdroży zintegrowany z całością portalu moduł 
mapowy pobierający i prezentujący dane z bazy danych w zakresie lokalizacji 
obiektów hotelarskich, oznakowania ich typu i kategorii oraz danych 
teleadresowych (w tym: e-mail i www). Umożliwiający przejście z wybranych na 
mapie obiektów do odpowiadających im wpisów w rejestrze. Moduł musi na 
bieżąco automatycznie aktualizować się o nowo powstające w bazie wpisy lub 
zmiany w istniejących wpisach. Jako tło prezentacji wykorzystujący usługi 
świadczone przez geoportal.gov.pl, Mapy Google, oraz podłączone 
zdefiniowane przez zamawiającego adresy usług WMS. 
Dla każdego zidentyfikowanego w rejestrze obiektu wymagane jest 
wygenerowanie adresu uniwersalnego. 
Moduł musi realizować minimum następujące funkcjonalności: 
 

1. Przesuwanie, powiększanie i pomniejszanie mapy za pomocą paska 

zmiany skali, rolki myszy, przycisków na klawiaturze (strzałki kierunkowe, 

„+”, „-”) lub przycisków powiększania, pomniejszania, przesuwania w 

aplikacji; przeniesienie do poprzedniego zasięgu mapy lub następnego 

(po cofnięciu); powrót do pełnego zasięgu mapy. 

2. Włączanie/wyłączanie widoczności warstw tematycznych. Zmiana 

kolejności warstw metodą „przeciągnij i upuść”. Możliwość zmian symboli 

obiektów punktowych (zmiana koloru, wypełnienia, zmiana grubości, 

zmiana stylu wypełnienia – pełne, szrafura, bez wypełnienia) 

3. Płynna regulacja przezroczystości warstw tematycznych za pomocą 

paska regulacji. 

4. Dynamiczna legenda obiektów na mapie (w legendzie wyświetlane są 

jedynie te obiekty, które są widoczne na mapie). 

5. Identyfikacja obiektów na mapie (możliwość odczytywania informacji 

przypisanych do obiektów bez włączania specjalnego narzędzia do 

identyfikacji). Lista warstw podlegających identyfikacji zostanie 

uzgodniona z Zamawiającym podczas wdrożenia. 

6. Wyszukiwarka obiektów na mapie według wartości atrybutów z 

możliwością powiększenia mapy do wyszukanego obiektu. Lista warstw 

podlegających wyszukiwaniu zostanie uzgodniona z Zamawiającym 

podczas wdrożenia. 

7. Możliwość przeglądania atrybutów warstwy w tabeli z opcją sortowania 

danych w kolumnach i selekcji wybranych rekordów, a także 

wygenerowania raportu z listą wszystkich lub wyselekcjonowanych 

rekordów w postaci pliku .csv. 

8. Wykonywanie pomiarów odległości (w metrach, kilometrach). 

9. Generowanie na mapie dla zdefiniowanego zakresu danych 

K-I 



Opis funkcjonalności systemu obsługującego rejestry publiczne w turystyce  
 

Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki ul. Senatorska 12 Warszawa Strona 18 

Lp. WYMAGANIA PODSTAWOWE Kategoria 

kartodiagramów automatycznie dostosowujących swój wygląd i zakres 

treści do widoku mapy. 

10. Odczytywanie współrzędnych punktów na mapie w układzie WGS 84, 

1992 – w tym możliwość ich eksportu do nawigacji – google maps. 

11. Drukowanie bieżącego widoku mapy w żądanej skali i formacie (A4 lub 

A3). 

12. Dodawanie zewnętrznych serwisów WMS z predefiniowanymi 

odnośnikami do serwisów WMS według listy uzgodnionej z 

Zamawiającym w czasie realizacji zamówienia. 

13. Mapa przeglądowa w małej skali umożliwiająca użytkownikowi 

zorientowanie się na mapie głównej. 

14. Serwer usług danych przestrzennych musi zapewnić obsługę 

interoperacyjnych standardów OGC i INSPIRE: WFS i WMS. 

15. Możliwość dostosowania okna aplikacji do indywidualnych potrzeb 

użytkownika (możliwość przesuwania elementów (widgetów) i paneli z 

ustawieniami narzędzi). 

16. Aplikacja domyślnie musi wyświetlać dane w układzie współrzędnych 

WGS 84 (EPSG: 4326) oraz posiadać możliwość zmiany układu 

współrzędnych wyświetlanych danych na układ 1992 (EPSG: 2180), 

Sphercial (Web) Mercator (EPSG: 3857). 

8. 

Wykonawca, po uprzednich konsultacjach z przedstawicielami Zamawiającego, 
przedstawi do wyboru i akceptacji minimum 3 odrębne koncepcyjnie strony (pod 
względem wyglądu, mechanizmów nawigacji itd.) 

K-I 

9. 

Narzędzie z obszaru analityki sieciowej, zapewniające dokładny wgląd w ruch 
użytkowników na witrynie oraz statystyki dotyczące monitoringu pracy i 
wydajności systemu. 

K-I 

10. 

Możliwość wyszukiwania obiektów po dowolnym atrybucie oraz generowania 
map obiektów oznaczonych dodatkowymi kryteriami (otagowanych przez POT 
lub MSiT) 

K-I 

 Zarządzanie treścią  

11. 

Wdrożony CMS musi posiadać minimum następujące funkcjonalności: 

1. Funkcje administracyjne: zarządzanie kontami użytkowników, 
zarządzanie profilami uprawnień, tworzenie i zarządzanie polityką haseł, 
definiowanie zakresu dostępu do danych i plików gromadzonych w 
systemie itp. 

2. Edycja treści: system musi posiadać pracujący online edytor WYSIWYG, 
pozwalający na pracę z artykułami publikowanymi w serwisie bez 
znajomości kodu HTML. Edytor musi zapewnić możliwość edycji tekstów 
w sposób typowy dla popularnych pakietów biurowych. Musi umożliwiać 
między innymi: predefiniowane style CSS, możliwość dowolnego wyboru 
czcionki kroju, koloru, pogrubienia, kursywy i jej rozmiaru, opcje 
kopiowania wklejania wycinania w tym wklejania ze źródeł zewnętrznych 
np. MS Word, itp. 

3. Historia operacji: system musi zapisywać historie wszystkich operacji 
historia musi być dostępna dla użytkowników o profilu administratora i 
pozwalać na wyszukanie i dowolne filtrowanie. 

K-I 
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4. Konwersja i wydruk: CMS musi posiadać możliwość wydrukowania 
dowolnej opublikowanej treści, wysyłania odnośników do 
opublikowanych treści na podany adres email, oraz eksportu treści do 
formatu PDF. 

5. Wyszukiwanie: system musi posiadać mechanizm wyszukiwania 
działający w obrębie całego serwisu jak wybranego fragmentu. 
Narzędzie musi umożliwiać wyszukanie dowolnego słowa lub wyrażenia 
lub według zakresów dat itp. Wyniki wyszukiwania powinno się dać 
sortować według różnych kryteriów: dat, wielkości, twórców, trafności. 

6. Szablony: CMS musi mieć możliwość zmiany szablonu serwisu lub 
zdefiniowana nowego, oraz zmiany dowolnego obiektu graficznego. 

7. Zarządzanie banerami: system musi mieć możliwość zarządzania 
banerami oraz umożliwić umieszczanie ich w dowolnym miejscu serwisu. 
System musi mieć możliwość określenia planowanego czasu ekspozycji 
banera, oraz w wypadku grupy banerów kolejności ich ułożenia, 
wyświetlania losowego. System musi zliczać i zapisywać statystyki 
kliknięć na poszczególne banery.  

Wykonawca zaimplementuje wybrane i zaakceptowane przez Zamawiającego 
projekty graficzne w dostarczonym CMS. 

 

1.5 Inne wymagania ogólne 

1. Skrzynka podawcza 

Oprogramowanie powinno zapewniać współpracę z systemem elektronicznego obiegu dokumentów, w tym 
elektroniczną skrzynką podawczą wykorzystywaną w urzędzie. 

1.6 Szkolenia 
Producent oprogramowania zaoferuje szkolenia z obsługi oprogramowania dla użytkowników końcowych, 
w tym także specjalne zestawy szkoleniowe, które umożliwią wcześnie przeszkolonym pracownikom 
przeprowadzić szkolenia dla pozostałych użytkowników. Zestaw szkoleniowy powinien zawierać wszystkie 
niezbędne materiały do właściwego przeszkolenia użytkownika oprogramowania. 
 

1. Wykonawca opracuje materiały szkoleniowe pisemne i przeprowadzi dwudniowe szkolenia praktyczne 

dla 4 Użytkowników końcowych Operatorów Urzędu oraz Administratora systemu co najmniej 

z zakresu: 

1.1. podstawowych założeń funkcjonalnych systemu, 

1.2. praktycznej nawigacji po systemie, 

1.3. praktycznej realizacji procesów i funkcji biznesowych zaimplementowanych w systemie, 

1.4. obsługi administratorskiej systemu – edycji formularzy, słowników, parametrów,  

1.5. obsługi systemu CMS etc. 

2. Szkolenia dla Użytkowników końcowych Operatorów w Urzędach oraz Administratora systemu 

w formie stacjonarnej odbędą się w Warszawie (maksymalnie …… osób) 

3. Szkoleniami objętych zostanie 4 Użytkowników końcowych Operatorów Urzędu oraz Administrator 

systemu.  

4. Szkolenia mają umożliwić dalsze przekazywanie wiedzy (model „train the trainer”).  
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5. Po stronie Wykonawcy jest zapewnienie materiałów instruktażowych spełniających ww. cel oraz  

personelu dedykowanego do prowadzenia instruktaży, a także instancji szkoleniowej systemu wraz z 

danymi niezbędnymi do ich realizacji w zakresie ćwiczeń praktycznych. Wykonawca musi 

zagwarantować salę instruktażową, stacje robocze dla uczestników oraz urządzania multimedialne i 

telekomunikacyjne podłączone do sieci Internet. Odpowiedzialność Zamawiającego ograniczona jest do 

zapewnienia zgodnej z harmonogramem obecności uczestników. 

 

1. Instruktaże e-learningowe i filmy szkoleniowe 

1. Wykonawca opracowuje materiały szkoleniowe w formie e-learningowej i filmów szkoleniowych. 

2. Wykonawca udostępni wszystkim Użytkownikom końcowym możliwość kształcenia zdalnego w trybie 

z dostępem do Internetu lub lokalnym (po wcześniejszym ściągnięciu szkolenia na zasoby lokalne). 

3. W ramach szkoleń e-learningowych Wykonawca zapewni dostęp do lekcji szkoleniowych opartych na 

treści specyficznej dla Zamawiającego w tym opisów kluczowych funkcjonalności a także możliwości 

skorzystania z pomocy moderatora/opiekuna merytorycznego.  

4. Materiały szkoleniowe w formie e-learningowej i filmów instruktażowych będą podlegały aktualizacji w 

trakcie rozwoju systemu i dostępne będą do końca realizacji umowy w zawsze aktualnej wersji. 

 

2.6.2 Autoryzowane szkolenia stacjonarne 

1. Wykonawca zapewni dla dwóch (2) administratorów technicznych Zamawiającego autoryzowane/ 

certyfikowane szkolenia stacjonarne z kluczowych rozwiązań technologicznych wykorzystywanych 

w systemie.  

2. Szkolenia te mają umożliwić przede wszystkim: zdobycie kompetencji zawodowych, potwierdzonych 

stosownymi certyfikatami, pozwalających na: samodzielne skonfigurowanie, uruchomienie oraz bieżącą 

eksploatację infrastruktury techniczno-systemowej oraz odtworzenie na wypadek awarii sytemu.  

3. Szkolenia mają obejmować taki zakres tematyczny, aby pracownicy Zamawiającego, po ich przebyciu, 

byli w stanie samodzielnie rozbudowywać system na przykład o kolejne Obszary Tematyczne, 

formularze, w tym tworzyć struktury danych i metadanych, tworzyć i zarządzać procesami zasilania, 

przetwarzania i udostępniania danych.  

 

1.7 Utrzymanie systemu 

Dostawca powinien zaoferować minimum 2 letnie utrzymanie systemu. 
 
1. Utrzymanie ciągłości działania systemu – usługa obejmuje prace o charakterze operacyjnym, 

zapewniające: nieprzerwane, bezawaryjne i bezpieczne działanie sytemu, realizowane przez 

Wykonawcę w oparciu o procesy i funkcje zgodne z biblioteką ITIL, w odniesieniu do wszystkich 

komponentów i środowisk infrastrukturalnych systemu; usługę rozlicza się w oparciu o odchylenia od 

wskazanego powyżej poziomu dostępności, 

2. Obsługa zgłoszeń – usługa obejmuje przyjmowanie, klasyfikację, obsługę oraz przekazywanie rozwiązań 

do zgłoszeń dotyczących wsparcia systemu, 

3. Obsługa konsultacji – usługa obejmuje udzielanie konsultacji technicznych oraz konsultacji dla 

Użytkowników końcowych. W obu przypadkach są to albo konsultacje bezpośrednie (w lokalizacjach 

wskazanych przez Zamawiającego) lub zdalne. Konsultacje zdalne udzielane są telefonicznie, za pomocą 

elektronicznych narzędzi lub za pomocą poczty elektronicznej. Konsultacje techniczne dotyczą: 

aspektów technologicznych i architektonicznych, zastosowanych przy realizacji i eksploatacji systemu. 

Konsultacje dla Użytkowników końcowych dotyczą działania i korzystania z systemu. 
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4. Wykonawca świadczy usługi: 

- obsługi zgłoszeń – w dni robocze, między godziną 8.00 a 17.00, 

- obsługi konsultacji – w dni robocze, między godziną 8.00 a 17.00 

5. Zamawiający dokonując rejestracji zgłoszenia u Wykonawcy dokonuje kwalifikacji priorytetów danego 

zgłoszenia: 

- Błąd krytyczny (P1) – defekt lub błąd powodujący: czasową lub stałą niedostępność systemu lub jakiejś 

jego części; zagrożenie dla bezpieczeństwa systemu/przetwarzanych danych; istotne utrudnienie w 

użytkowaniu systemu; niewłaściwą realizację funkcji oprogramowania, 

 - Wada (P2) – defekt lub błąd niesklasyfikowany jako Błąd krytyczny (P1) ale obniżający efektywność 

użytkowania systemu lub jakiejś jego części lub umożliwiający wykorzystanie tzw. obejścia.  

6. Wykonawca reaguje na zgłoszenie Zamawiającego: 

- Błędu krytycznego (P1) – do 24 godziny od zgłoszenia, 

- Wady (P2) – do 48 godziny od zgłoszenia, 

7. Wykonawca realizuje zgłoszenie Zamawiającego: 

- Błędu krytycznego (P1) – do 48 godzin od zgłoszenia, 

- Wady (P2) – do 120 godzin od zgłoszenia 

8. Do dokonywania zgłoszeń i przeprowadzania konsultacji, o których mowa w pkt 2 i 3, i ich 

kwalifikowania, o którym mowa w pkt 5, upoważnieni są Użytkownicy końcowi wskazani przez 

Zamawiającego. Zgłoszenia dokonywane będą na podstawie opracowanego przez Zleceniobiorcę 

formularza zgłoszeniowego, stanowiącego element systemu, oraz w razie nadzwyczajnej potrzeby 

poprzez adres e-mail i telefonicznie. Projekt tego formularza będzie podlegał akceptacji Zamawiającego. 

3. Wymagania funkcjonalne 

System musi umożliwić eksport danych teleadresowych dla wskazanego zakresu i rejestru do formatu 
.xls tak, aby można je było wykorzystać do korespondencji seryjnej (popularnych pakietów biurowych). 
System Rejestrów w Turystyce, zwany dalej rejestrami będzie dostępny dla następujących 
użytkowników (system musi zapewnić możliwość zarządzania kontami użytkowników): 

 uprawnionych pracowników Ministerstwa Sportu i Turystyki (użytkownik zalogowany), 

 uprawnionych pracowników urzędów marszałkowskich i gminnych (użytkownik zalogowany), 

 przedstawiciel organizacji zrzeszającej obiekty w rejestrze hotelarskim uprawniony do edycji 
wydzielonej części opisu obiektu(użytkownik zalogowany), 

 użytkownik w Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) mający możliwość oznakowywania 
(otagowywania) obiektów w bazie obiektów hotelarskich (użytkownik zalogowany), 

 oraz internautów (użytkownik niezalogowany). 
Statystyki będą dostępne dla wszystkich internautów. Raporty będą dostępne po zalogowaniu. 
System umożliwi za pośrednictwem modułu CMS zmianę dowolnego pola: modyfikację jego treści, 
dodanie pola, zmianę widoczności pola (pole widoczne lub niewidoczne oraz widoczne dla konkretnej 
grupy użytkowników). 

3.1 CWOH 

Lp. WYMAGANIA PODSTAWOWE Kategoria 

I. Dane obiektów hotelarskich  

1. 
Dodawać nowy obiekt hotelarski, oraz edytować jego dane może tylko 
zdefiniowany użytkownik w urzędzie marszałkowskim. 

K-I 

2. 
Użytkownicy w MsiT i użytkownicy niezalogowani mają dostęp do 
podglądu tej części danych. 

K-I 
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Lp. WYMAGANIA PODSTAWOWE Kategoria 

3. 
Urząd marszałkowski może dodać tylko obiekt hotelarski, który położony 
jest na terenie województwa właściwego dla danego Urzędu 
Marszałkowskiego. 

K-I 

4. Każdy obiekt hotelarski występuje w bazie tylko raz. K-I 

5. 
Dane obiektu hotelarskiego przenoszą się jako domyślne z możliwością 
zmiany do rubryk w działach poniżej. 

K-I 

6. System powinien umożliwić rejestrację: K-I 

 1. Nazwy własnej, jeżeli obiekt używa nazwy własnej obiektu.  

 

2. Rodzaju obiektu pole typu słownik (zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów 
wycieczek i przewodników turystycznych hotel, motel, pensjonat, 
kemping, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, 
pole biwakowe). 

 

 

3. Kategorii obiektu pole typu słownik (zgodnie z art. 37 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach 
pilotów wycieczek i przewodników turystycznych dla: hoteli, moteli i 
pensjonatów – pięć kategorii oznaczonych gwiazdkami; kempingów 
– cztery kategorie oznaczonych gwiazdkami; domów 
wycieczkowych i schronisk młodzieżowych – trzy kategorie 
oznaczonych cyframi rzymskimi). 

 

 

4. Adresu obiektu obejmującego: województwo, powiat, gminę, 
miejscowość, ulicę, numer domu lub lokalu, kod pocztowy, telefon 
(możliwość dokonania wielu wpisów), fax, e-mail (możliwość 
dokonania wielu wpisów), strona www. 

 

 

5. Ponadto pola teleadresowe muszą być objęte słownikami 
powiązanymi ze sobą (wybór  jednej wartości ogranicza zakres w 
kolejnych krokach). Poprawność wpisu powinna być weryfikowana z 
rejestrem referencyjnym TERYT, oraz pozostawiona możliwość z 
koniecznością późniejszej weryfikacji dokonania wpisu adresu nie 
występującego w bazie TERYT.  

K-II 

 6. Liczby miejsc noclegowych.   

 7. Liczby jednostek mieszkalnych.  

 8. Struktury jednostek mieszkalnych.  

 

9. Liczby wolnych miejsc noclegowych – możliwość wpisania 
oraz opracowanie przyszłego mechanizmu uzupełniania informacji 
oraz autentykacji użytkowników (np. poprzez integracje z systemem 
login.gov.pl) 

 

 
10. Liczby gości – system powinien zachowywać historię wpisów w 

tym polu i umożliwiać ich przekrojowa analizę 
 

 
11. Charakter świadczonych usług pole typu słownik (stały, 

sezonowy). 
 

 12. Czas trwania sezonu – pole typu data: od (DD-MM-RRR) do  
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Lp. WYMAGANIA PODSTAWOWE Kategoria 

(DD-MM-RRR). 

 13. Opis obiektu.  

 14. Możliwość dodania załącznika w postaci regulaminu obiektu  

 15. Zmian, np. nazwy obiektu.  

 
16. Obiektu ujętego w gminnej ewidencji zabytków pole typu 

słownik (tak, nie). 
 

 
17. Jeśli tak pole do uzupełnienia: wskazanie rodzajów odstępstwa 

(od wymagań kategoryzacyjnych) jakie wymagania zamiennie. 
 

 
18. Obiektu wpisanego do rejestru zabytków pole typu słownik 

(tak, nie). 
 

 
19. W wypadku wybrania pola tak możliwość wpisania nr. 

Rejestru. 
 

 20. Obiektu o charakterze zabytkowym pole typu słownik (tak, nie).  

 
21. Obiekt dostosowanego dla osób niepełnosprawnych pole typu 

słownik (tak, nie). 
 

 
22. Jeśli w polu powyżej wybrano „tak” pojawia się możliwość 

wpisania  liczby pokoi dostosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

 

 
23. Jeśli w polu powyżej wybrano „nie” pojawia się możliwość 

wpisania powodów. 
 

 

24. Zakresu świadczonych usług, oraz wyposażenia pole typu 
checkbox z możliwością wielokrotnego wyboru; zgodnie z 
załącznikiem do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 
19 sierpnia 2004 r.   w sprawie obiektów hotelarskich i innych 
obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie– (pole 
opisowe)).  

 

 

25. Internauci mają możliwość wyszukiwania obiektów po 
dowolnym atrybucie, w tym w szczególności: nazwa własna, 
przedsiębiorca, miasto, ulica, gmina, powiat, rodzaj obiektu, 
kategoria obiektu, województwo. Internauci po wyszukaniu obiektu 
odczytują jego nazwę, rodzaj, kategorie, przedsiębiorcę, kod 
pocztowy, miejscowość, ulica, gmina, powiat, telefon, fax, adres e-
mail, strona internetowa www., okresowość, dostosowanie obiektu 
dla osób niepełnosprawnych/ brak dostosowania ze względu, 
charakter zabytkowy. 

 

 

26. System powinien świadczyć usługę wyszukania obiektu 
hotelarskiego spełniającego konkretne wybrane kryteria np. Hotel w 
określonej miejscowości (gminie, powiecie) + sala konferencyjna + 
basen + jednostki mieszkalne (struktura). 

 

 27. Wygenerowanie zaświadczenia o wpisie do rejestru.  

 28. Wykaz promes: data wpisu, data wykreślenia, data 
wygaśnięcia (obiekt automatycznie usuwany z wykazu promes w 
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Lp. WYMAGANIA PODSTAWOWE Kategoria 

momencie upłynięcia daty wygaśnięcia promesy) 

 
29. Obiekt oznaczony (otagowany) dodatkowym atrybutem – 

możliwość oznaczania obiektów przez POT i MSiT. 
 

 

30. Obiekt zrzeszony pole typu słownik (nie zrzeszony, Polska 
Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, Polska 
Federacja Campingu i Caravaningu, Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze, Polskie Towarzystwo Schronisk 
Młodzieżowych, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego) 

Słownik możliwy do edycji 

 

 

31. W wypadku wskazania w polu powyżej wpisu organizacji 
zrzeszającej udostępnienie dla jej zdefiniowanego użytkownika 
możliwości edycji dodatkowych informacji o obiekcie, oraz 
przekazanie informacji na zdefiniowany w systemie adres e-mail 
komunikatu o pojawieniu się nowego obiektu, oraz możliwości 
weryfikacji faktu członkostwa. 

 

 

32. Informacje dodatkowe o obiekcie: 

1. Kategorie według systemu rekomendacji lub klasyfikacji – 
pole typu słownik: kategorie WBN (I, II, III)…… 

2. Rodzaj obiektu – pole typu słownik: wypoczynek na wsi, 
wypoczynek u rolnika, …… 

3. Okres wynajmowania: przez cały rok , w okresie od – do 

4. Znajomość języków obcych -  pole typu słownik z 
możliwością edycji przez administratora (MSiT) 

5. Obiekt ekologiczny – typu checkbox 

6. Przyjazdy świąteczne 

7. Dostęp do Internetu 

8. Dostęp do kuchni z wyposażeniem 

9. Wyżywienie całodzienne 

10. Możliwość przyjazdu ze zwierzętami 

11. Parking 

12. Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych 

13. Wydzielony teren dla dzieci 

14. Miejsce na grill/ognisko 

15. Odległość od – możliwość określenia w jakiej 
odległości od obiektu znajdują się: 

- Kawiarnia 

- Restauracja 

- Jazda konna 

- Wędkowanie 
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Lp. WYMAGANIA PODSTAWOWE Kategoria 

- Wypożyczalnia rowerów 

- Plaża, kąpielisko 

- Produkty regionalne 

- Wyciąg narciarski 

- Odległość do lasu 

- Przystanek autobusowy – odległość 

- Przystanek kolejowy- odległość 

- Basen kąpielowy 

- Kuchnia regionalna 

16. Całkowita liczba miejsc noclegowych w pokoju / 
domku 

17. Liczba łóżek 1-osobowych w pokoju / domku 

18. Liczba łóżek 2-osobowych w pokoju / domku 

19. Pokój z łazienką   tak/nie  

20. Jeśli powyżej zaznaczono nie to pojawia się 
możliwość wpisania: Łazienka wspólna dla (podaj ilość 
pokoi) 

21. Cena za osobę zł/doba 

22. Zniżki na nocleg dla dzieci 

 

II. 
Dla danych Przedsiębiorcy – wypełniane przez wnioskodawcę i 

przekazywane do właściwego marszałka (zintegrowane e-puap). – e-
usługa dla wnioskodawcy. 

K-I 

 1. Imienia – dla osoby fizycznej.   

 2. Nazwiska – dla osoby fizycznej.   

 3. Nazwy – dla jednostki organizacyjnej.   

 

4. Adres siedziby obejmujący: województwo, powiat, gminę, 
miejscowość, ulicę, numer domu lub lokalu, kod pocztowy, telefon 
(możliwość dokonania wielu wpisów), fax, E-mail (możliwość 
dokonania wielu wpisów), strona www. 

- pole warunkowane zaznaczeniem zgody wnioskodawcy. 

 

 

5. Pola teleadresowe muszą być objęte słownikami powiązanymi ze 
sobą (wybór  jednej wartości ogranicza zakres w kolejnych 
krokach). Poprawność wpisu powinna być weryfikowana z rejestrem 
referencyjnym TERYT, oraz pozostawiona możliwość z 
koniecznością późniejszej weryfikacji dokonania wpisu adresu nie 
występującego w bazie TERYT.  

 

 6. Numer NIP, o ile taki posiada – (pole z odpowiednią liczbą znaków).  
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Lp. WYMAGANIA PODSTAWOWE Kategoria 

 
7. Numer w KRS, o ile taki posiada – (pole z odpowiednią liczbą 

znaków). 
 

 
8. Numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, o ile taki 

posiada – (pole z odpowiednią liczbą znaków). 
 

 

9. Weryfikacja na podstawie numeru w bazie imiona i nazwisko osoby 
prowadzącej działalność gospodarczą, NIP, REGON, firma 
przedsiębiorcy, adres: poczty elektronicznej, strony internetowej, 
głównego miejsca wykonywania działalności, dodatkowych miejsc 
wykonywania działalności, do doręczeń itp.  

K-II 

 
10. Wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców 

ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, o ile 
taki posiada, pole typu słownik (tak, nie) 

 

 
11. Jeśli w polu powyżej wybrano „tak” możliwość podglądu danych 

zgromadzonych w CEOTiPUNPUT. 
 

 Dane do wniosku o promesę K-I 

 
1. Dodawać nowy wniosek, oraz edytować jego dane może tylko 

zdefiniowany użytkownik w urzędzie marszałkowskim. 
 

 2. Użytkownicy w MsiT mają dostęp do podglądu tej części danych.  

 3. Data wpływu wniosku – pole typu data (DD-MM-RRR).  

 4. Nazwa przedsiębiorcy/osoby fizycznej.  

 
5. Nazwa własna obiektu, jeżeli usługi będą świadczone z użyciem 

nazwy własnej. 
 

 

6. Adres siedziby obejmujący: województwo, powiat, gminę, 
miejscowość, ulicę, numer domu lub lokalu, kod pocztowy, telefon 
(możliwość dokonania wielu wpisów), fax, E-mail (możliwość 
dokonania wielu wpisów). 

 

 

7. Pola teleadresowe muszą być objęte słownikami powiązanymi ze 
sobą (wybór  jednej wartości ogranicza zakres w kolejnych 
krokach). Poprawność wpisu powinna być weryfikowana z 
rejestrem referencyjnym TERYT, oraz pozostawiona możliwość z 
koniecznością późniejszej weryfikacji dokonania wpisu adresu nie 
występującego w bazie TERYT.  

K-II 

 

8. Planowany rodzaj obiektu – pole typu słownik (zgodnie z art. 36 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz 
usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych : hotel, 
motel, pensjonat, kemping, dom wycieczkowy, schronisko 
młodzieżowe, schronisko, pole biwakowe). 

 

 

9. Planowana kategoria obiektu pole typu słownik (zgodnie z art. 37 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz 
usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych dla: 
hoteli, moteli i pensjonatów – pięć kategorii oznaczonych 
gwiazdkami; kempingów – cztery kategorie oznaczonych 
gwiazdkami; domów wycieczkowych i schronisk młodzieżowych – 
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trzy kategorie oznaczonych cyframi rzymskimi). 

 

10. Położenie obiektu wraz z adresem obejmujący: województwo, 
powiat, gminę, miejscowość, ulicę, numer domu lub lokalu, kod 
pocztowy, telefon (możliwość dokonania wielu wpisów), fax, E-mail 
(możliwość dokonania wielu wpisów), strona www. 

 

 

11. Pola teleadresowe muszą być objęte słownikami powiązanymi ze 
sobą (wybór  jednej wartości ogranicza zakres w kolejnych 
krokach). Poprawność wpisu powinna być weryfikowana z 
rejestrem referencyjnym TERYT, oraz pozostawiona możliwość z 
koniecznością późniejszej weryfikacji dokonania wpisu adresu nie 
występującego w bazie TERYT. 

K-II 

 
12. Potwierdzenie spełnienia przepisów budowlanych – pole typu 

słownik (decyzja o pozwoleniu na budowę lub zmianie sposobu 
użytkowania obiektu) 

 

 
13. Dowód wniesienia opłaty skarbowej przez przedsiębiorcę za 

wydanie decyzji (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, ze zm.) 

 

 14. Promesa -  decyzja  - pole typu słownik (tak, nie).  

 
15. Jeśli w polu powyżej wybrano tak możliwość wpisania: data (DD-

MM-RRR), znak, numer, ważność promesy upływa- pole typu data 
(DD-MM-RRR). 

 

 
16. System musi mieć możliwość wygenerowania decyzji zgodnie z 

szablonem ustalonym z Zamawiającym. 
 

III. 
Dane wniosku o zaszeregowanie – wypełniane przez wnioskodawcę i 
przekazywane do właściwego marszałka (zintegrowane e-puap). – e-

usługa dla wnioskodawcy. 
K-I 

 
1. Dodawać nowy wniosek, oraz edytować jego dane może tylko 

zdefiniowany użytkownik w urzędzie marszałkowskim. 
 

 2. Użytkownicy w MsiT mają dostęp do podglądu tej części danych.  

 3. Data wpływu wniosku – pole typu data (DD-MM-RRR).  

 
4. Nazwa własna obiektu, jeżeli usługi będą świadczone z użyciem 

nazwy własnej. 
 

 

5. Położenie obiektu wraz z adresem obejmujący: województwo, 
powiat, gminę, miejscowość, ulicę, numer domu lub lokalu, kod 
pocztowy, telefon (możliwość dokonania wielu wpisów), fax, e-mail 
(możliwość dokonania wielu wpisów), strona www. 

 

 

6. Planowany rodzaj obiektu – pole typu słownik (zgodnie z art. 36 
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz 
usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych: hotel, 
motel, pensjonat, kemping, dom wycieczkowy, schronisko 
młodzieżowe, schronisko, pole biwakowe). 

 

 7. Planowana kategoria obiektu pole typu słownik (zgodnie z art. 37 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach  hotelarskich oraz 
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usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych dla: 
hoteli, moteli i pensjonatów – pięć kategorii oznaczonych 
gwiazdkami; kempingów – cztery kategorie oznaczonych 
gwiazdkami; domów wycieczkowych i schronisk młodzieżowych – 
trzy kategorie oznaczonych cyframi rzymskimi). 

 8. Liczba miejsc noclegowych.   

 9. Liczba jednostek mieszkalnych.  

 10. Struktura jednostek mieszkalnych.  

 
11. Charakter świadczonych usług – pole typu słownik (stały, 

sezonowy). 
 

 
12. Czas trwania sezonu – pole typu data: od (DD-MM-RRR) do (DD-

MM-RRR). 
 

 

13. Formularze umożliwiające zaznaczenie opisu obiektu 

potwierdzającego stopień spełnienia przez ten obiekt wymagań dla 

rodzaju i kategorii, o które występuje wnioskodawca, w tym o 

zakresie usług gastronomicznych (zgodnie z załącznikami nr. 

1,2,3,4,5,6, i 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 

19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych 

obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie  

 

 

14. Dokumenty potwierdzające spełnienie przepisów budowlanych – 
pole typu słownik (decyzja o pozwoleniu na budowę lub zmianie 
sposobu użytkowania obiektu, …. Zgodnie z § 4 do ww. 
rozporządzenia) możliwość dodania załączników (.pdf, .jpg). 

 

 

15. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań 
przeciwpożarowych – pole typu checkbox (opinia komendanta 
powiatowego/miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z § 
4 do ww. rozporządzenia ….) możliwość dodania załączników 
(.pdf, .jpg). 

 

 

16. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań sanitarnych – 
pole typu checkbox (opinia państwowego powiatowego 
inspektora sanitarnego, … zgodnie z § 4 do ww. rozporządzenia ) 
możliwość dodania załączników (.pdf, .jpg). 

 

 

17. Dowód wniesienia opłaty przez przedsiębiorcę za dokonanie 
oceny spełniania przez obiekt hotelarski minimalnych wymagań 
niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju i 
kategorii, możliwość dodania załączników (.pdf, .jpg). 

 

 
18. Dowód wniesienia opłaty skarbowej przez przedsiębiorcę za 

wydanie decyzji zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o 
opłacie skarbowej /Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, ze zm./) 

 

 
19. Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług – pole typu data 

(DD-MM-RRR). 
 

IV. Decyzja K-I 
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1. Dodawać nowy obiekt hotelarski, oraz edytować jego dane może 

tylko zdefiniowany użytkownik w urzędzie marszałkowskim. 
 

 
2. Użytkownicy w MsiT i użytkownicy niezalogowania mają dostęp do 

podglądu tej części danych. 
 

 3. Data wpływu wniosku – pole typu data (DD-MM-RRR).  

 4. Data wydania decyzji – pole typu data (DD-MM-RRR).  

 5. Znak sprawy.  

 6. Numer decyzji.  

 7. Możliwość dodania skanu decyzji.  

 
8. Data wpisu do ewidencji obiektów hotelarskich – pole typu data 

(DD-MM-RRR). 
 

 
9. Data wykreślenia z ewidencji obiektów hotelarskich – pole typu 

data (DD-MM-RRR). 
 

 

10. Decyzja o – pole typu słownik (zaszeregowaniu do rodzaju i nadaniu kategorii, 

odmowie zaszeregowania do rodzaju i nadania kategorii, potwierdzeniu zaszeregowania do 

rodzaju i nadania kategorii, odmowie potwierdzenia zaszeregowania do rodzaju i nadania 

kategorii, uchylenia zaszeregowania do rodzaju i nadania kategorii, zmianie zaszeregowania do 

rodzaju i nadania kategorii, odmowie wpisu do ewidencji obiektów hotelarskich, wykreśleniu z 

ewidencji obiektów hotelarskich, nakazie wstrzymania świadczenia usług hotelarskich, zmianie 

nadanej kategorii, stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji o nakazie wstrzymania świadczenia usług 

hotelarskich). 

 

V. Kontrola  K-I 

 
1. Dostęp tylko dla zdefiniowanego użytkownika w urzędzie 

marszałkowskim zgodnie z przynależnością wpisanego obiektu 
hotelarskiego. 

 

 
2. Organ kontroli pole wypełniane automatycznie zgodnie z 

właściwościami zalogowanego użytkownika. 
 

 

3. Rodzaj kontroli – pole typu słownik (okresowa – co trzy lata system 
musi mieć mechanizm pozwalający na przypominanie o upływie 
terminu kontroli okresowej (co najmniej na 2 miesiące przed 
upływem tego terminu); doraźna; kontrola sprawdzająca). 

 

 4. Zakres kontroli.  

 5. Data rozpoczęcia kontroli – pole typu data (DD-MM-RRR).  

 6. Data wystąpienia pokontrolnego – pole typu data (DD-MM-RRR).  

 
7. Data kontroli sprawdzającej – pole typu data (DD-MM-RRR) – 

system musi mieć mechanizm pozwalający na przypominanie o 
upływie terminu kontroli sprawdzającej. 

 

 8. Wynik kontroli uchybienia – pole typu słownik (tak, nie).  

 9. W wypadku wybrania pola tak możliwość wpisania zaleceń,  
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uchybień.  

 
10. Pole pojawiające się automatycznie po wybraniu w punkcie 8 tak. 

Data zakończenia kontroli – pole typu data (DD-MM-RRR). 
 

 11. Inne uwagi.  

3.1.1 Raporty i Statystyki 

 

Lp. WYMAGANIA PODSTAWOWE Kategoria 

I. Statystyki  

1. Dostęp dla wszystkich użytkowników. K-I 

2. Dla obiektów hotelarskich statystyki uwzględniające: K-I 

 

Liczbę występujących obiektów hotelarskich w podziale na (dla całego zakresu 
danych i z ograniczeniem czasowym lub dowolnego momentu w czasie): 

 liczba aktualna skategoryzowanych obiektów hotelarskich występujących 
w rejestrze sumarycznie, z podziałem na kategorie oraz rodzaje z 
podziałem na (województwo, powiat, gmina, miejscowość – możliwość 
ograniczenia raportu do dowolnego obszaru), 

 liczba obiektów hotelarskich dostosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych (z możliwością podania  liczby pokoi), sumarycznie 
oraz z rozbiciem na (województwo, powiat, gmina, miejscowość – 
możliwość ograniczenia raportu do dowolnego obszaru), - możliwość 
dotarcia z raportu do konkretnego obiektu, 

 liczba podmiotów, które świadczą usługi hotelarskie, w obiektach 
posiadających potwierdzenie wpisu do rej. Zabytków lub inny dokument 
potwierdzający zabytkowy charakter obiektu, sumarycznie oraz z 
rozbiciem na (województwo, powiat, gmina, miejscowość – możliwość 
ograniczenia raportu do dowolnego obszaru), - możliwość dotarcia z 
raportu do konkretnego obiektu, 

 liczba miejsc noclegowych, jednostek mieszkalnych w obiektach 
świadczących usługi hotelarskie ogółem oraz w poszczególnych 
rodzajach obiektów i kategoriach w podziale na województwa (w 
poszczególnych latach – możliwość określenia przedziału czasowego), 

 liczbę obiektów oznaczonych (otagowanych) i zrzeszonych  z podziałem 
na organizacje, 

 możliwość wygenerowania zestawienia w zakresie wszystkich danych lub 
ograniczonych przestrzennie: 
- podstawowe dane teleadresowe obiektów i lub przedsiębiorcy 
- uzupełnione o liczbę miejsc noclegowych, pokoi i okresowości 
świadczonych usług 
- listę obiektów w układzie chronologicznym zgodnie z datą uzyskania 
decyzji o zaszeregowaniu z możliwością podziału na lata i geograficznie. 

 

5. 
Wygenerowane statystyki można zapisać w formacie: .doc, .xls, .csv, .html, pdf 
oraz otwartych standardów ODF. 

K-I 
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II. Raporty  

1.  
Dostęp do raportów mają zalogowani użytkownicy w urzędach marszałkowskich 
i MSiT. 

K-I 

2. 
Tworzenie definicji raportów powinno być możliwe za pomocą przyjaznego 
użytkownikowi kreatora raportów. 

K-I 

3. 
Powinna istnieć możliwość zapisywania raportu w formacie: .doc, .xls, .csv, 
.html, pdf oraz otwartych standardów ODF. 

K-I 

4. 

System powinien umożliwić przygotowanie i wydrukowanie raportów, zestawień 
danych o wprowadzonych obiektach hotelarskich w formie raportów 
przekrojowych (zagregowanych i z rozbiciem) dla wskazanego przedziału lat 
lub w formie raportu dla konkretnego wskazanego roku. 

Zagregowanych dla całego kraju lub z rozbiciem na województwa, powiaty, 
gminy z możliwością wskazania konkretnego obszaru raportu między innymi 
dla: 

K-I 

 

- zaszeregowania do rodzaju i nadaniu kategorii, 

- odmowy zaszeregowania do rodzaju i nadania kategorii, 

- potwierdzenia zaszeregowania do rodzaju i nadania kategorii, 

- odmowy potwierdzenia zaszeregowania do rodzaju i nadania kategorii 

- uchylenia zaszeregowania do rodzaju i nadania kategorii 

- zmiany zaszeregowania do rodzaju i nadania kategorii 

- odmowy wpisu do ewidencji obiektów hotelarskich, 

- wykreślenia z ewidencji obiektów hotelarskich, 

-   nakazu wstrzymania świadczenia usług hotelarskich 

- zmiany nadanej kategorii 

- stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o nakazie wstrzymania świadczenia usług 

hotelarskich 

- liczby obiektów hotelarskich, które rozpoczęły świadczenie usług hotelarskich 

w roku bieżącym z podziałem na województwa – w zdefiniowanym okresie 

czasu, 

- liczby złożonych wniosków o zaszeregowanie, w tym odmowa 

zaszeregowania, umorzenie postępowania, (zawieszenie postępowania) wnioski 

pozostawione bez rozpoznania, wnioski uznane za wycofane 

- liczby wniosków o promesę – w zdefiniowanym okresie czasu, 

- liczby udzielonych promes– w zdefiniowanym okresie czasu, 

- liczby kontroli według województw w wybranym przedziale czasowym 

(województwo; liczba kontroli; udział w %) 

- statystyki rodzajów kontroli w układzie wojewódzkim w podziale na lata – w 

wybranym przedziale czasowym 

- statystyki uchybień w układzie wojewódzkim w podziale na lata – w wybranym 

przedziale czasowym  

- statystyki zastosowanych środków pokontrolnych w układzie wojewódzkim w 
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podziale na lata – w wybranym przedziale czasowym 
- wydanej promesie 

- sumarycznych danych o liczbie i rodzajach decyzji w podziale na rodzaj i 

kategorię obiektów, tym liczba podmiotów wraz z listą podmiotów, które 

rozpoczęły świadczenie usług hotelarskich w roku bieżącym oraz kwartalnie w 

poszczególnych latach, 

- wniosków w oczekiwaniu na decyzje w podziale na województwa, 

- liczba złożonych wniosków o zaszeregowanie, w tym odmowa 

zaszeregowania, wnioski pozostawione bez rozpoznania (w poszczególnych 

latach), 

- liczby wniosków o promesę w poszczególnych latach. 

- Lista obiektów, które powinny zostać skontrolowane w danym roku 

kalendarzowym. (chodzi obiekty, którym mija okres 3 lat od ostatniej kontroli lub 

decyzji o zaszeregowaniu) 

5. Aplikacja powinna umożliwiać: K-I 

 1) selekcję danych do raportu;  

 
2) formatowanie dokumentu wynikowego oraz sortowania po dowolnej 

kolumnie danych; 
 

 
3) tworzenie własnych nagłówków dla całego raportu oraz nagłówków 

poszczególnych kolumn; 
 

6. Ostateczna liczba raportów zostanie określona na etapie analizy. K-I 

2. Kontrole 

Lp. WYMAGANIA PODSTAWOWE Kategoria 

1. 
Dostęp do kontroli mają zalogowani użytkownicy w urzędach marszałkowskich 
zgodnie z swoimi właściwościami terytorialnymi i MsiT dla całego kraju. 
Wpisane i zatwierdzone dane nie podlegają ponownej edycji. 

K-I 

2. 
Dostęp do wpisów możliwy jest z dwóch miejsce systemu jako element 
danego opisu obiektu hotelarskiego, jako oddzielny dział w menu 
głównym widoczny jedynie dla zalogowanych użytkowników. 

K-I 

3. 
System po wejściu do działu z menu głównego umożliwia przeszukiwanie 
kontroli po datach, danych obiektu hotelarskiego z możliwością podglądu 
danych. 

K-I 

4. 
Dokonanie wpisu kontroli możliwe jest w karcie obiektu hotelarskiego lub 
w dziale kontrole po wybraniu opcji nowa kontrola i przypisaniu jej do 
konkretnego obiektu hotelarskiego, grupy obiektów hotelarskich. 

K-I 

5. 
Aplikacja powinna umożliwiać zarejestrowanie danych opisanych w dziale V 

kontrole dla CWOH. 
K-I 
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1. Imienia – dla osoby fizycznej.  

2. Nazwisko – dla osoby fizycznej.  

3. Nazwa – podmiotu.  

4. Adres siedziby obejmujący: województwo, powiat, gminę, 
miejscowość, ulicę, numer domu lub lokalu, kod pocztowy, telefon 
(możliwość dokonania wielu wpisów), fax, E-mail (możliwość dokonania 
wielu wpisów), strona www. 

- pole warunkowane zaznaczeniem zgody wnioskodawcy. 

Pola teleadresowe muszą być objęte słownikami powiązanymi ze sobą 
(wybór  jednej wartości ogranicza zakres w kolejnych krokach). 
Poprawność wpisu powinna być weryfikowana z rejestrem 
referencyjnym TERYT, oraz pozostawiona możliwość z koniecznością 
późniejszej weryfikacji dokonania wpisu adresu nie występującego w 
bazie TERYT.  

5. Numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, o ile taki 
posiada – (pole z odpowiednią liczbą znaków). 

6. Wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców 
ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, o ile taki 
posiada, pole typu słownik (tak, nie) 

7. Jeśli w polu powyżej wybrano „tak” możliwość podglądu danych 
zgromadzonych w CEOTiPUNPUT. 

 

 8. Nazwy własnej, jeżeli obiekt używa nazwy własnej obiektu.  

 

9. Adresu obiektu obejmującego: województwo, powiat, gminę, 
miejscowość, ulicę, numer domu lub lokalu, kod pocztowy, telefon 
(możliwość dokonania wielu wpisów), fax, e-mail (możliwość dokonania 
wielu wpisów), strona www. 

 Ponadto pola teleadresowe muszą być objęte słownikami 
powiązanymi ze sobą (wybór  jednej wartości ogranicza zakres w 
kolejnych krokach). Poprawność wpisu powinna być weryfikowana z 
rejestrem referencyjnym TERYT, oraz pozostawiona możliwość z 
koniecznością późniejszej weryfikacji dokonania wpisu adresu nie 
występującego w bazie TERYT.  
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10. Liczby miejsc noclegowych. 

 

11. Charakter świadczonych usług pole typu słownik (stały, 
sezonowy). 

12. Czas trwania sezonu – pole typu data: od (DD-MM-RRR) do (DD-
MM-RRR). 

13. Opis obiektu – pole nieobligatoryjne. 

 

   

I. 
Pola typu checkbox umożliwiające zaznaczenie spełnianie 
następujących kryteriów: 

K-I 

 

Dla wynajmowania miejsc na ustawienie namiotów i przyczep 
samochodowych 

• Teren obozowiska wyrównany, suchy, ukształtowany w sposób 
zapewniający  

• odprowadzenie wód opadowych i uprzątnięty z przedmiotów 
mogących zagrażać bezpieczeństwu 

• Punkt poboru wody do picia i potrzeb gospodarczych 

• Miejsce wylewania nieczystości płynnych odpowiednio 
zabezpieczone i  

oznakowane 

• Pojemnik na śmieci i odpady stałe, regularnie opróżniany 

• Ustęp utrzymywany w czystości 

 

II. Dla wynajmowania miejsc w namiotach, przyczepach mieszkalnych, 

    domkach turystycznych i obiektach prowizorycznych 

 

• Stanowiska dla namiotów i przyczep mieszkalnych oraz dojścia do 
stanowisk  

utwardzone 

• Oświetlenie dojść do stanowisk i obiektów higieniczno-sanitarnych 

• Półka lub stelaż na rzeczy osobiste 

• Oddzielne łóżka lub łóżka polowe dla każdego korzystającego z 
namiotu,  

w odległości nie mniejszej niż 30 cm pomiędzy łóżkami 
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III. Dla wynajmowania miejsc i świadczenia usług w budynkach stałych 

 

• Ogrzewanie – w całym obiekcie w miesiącach X-IV, temperatura 
minimum 18 °C 

• Instalacja sanitarna: zimna woda przez całą dobę i dostęp do 
ciepłej wody 

• Maksymalna liczba osób przypadających na jeden w.h.s. – 15 

• Wyposażenie podstawowe w.h.s.: 

 

1. natrysk lub wanna 

2. umywalka z blatem lub półką i wieszakiem na ręcznik 

3. WC 

4. lustro z górnym lub bocznym oświetleniem 

5. uniwersalne gniazdko elektryczne z osłoną 

6.           pojemnik na śmieci (niepalny lub trudno zapalny) 

7.           dozownik do płynnego mydła i ręczniki papierowe 

 

IV. Dla wynajmowania miejsc noclegowych w pomieszczeniach 
wspólnych (salach) 

 

• Powierzchnia sal nie mniejsza niż 2,5 m2 – na jedną osobę (przy 
łóżkach  

• piętrowych 1,5 m2)- jeśli inna możliwość wpisania 

 

Wyposażenie sal sypialnych: 

 

1. łóżka jednoosobowe o wymiarach minimum 80 x 190 cm – jeśli 
inne możliwość wpisania 

2. oddzielne zamykane szafki dla każdej osoby 

3. stół 

4. krzesła lub taborety (1 na osobę) lub ławy 

5. wieszaki na odzież wierzchnią 

6. lustro 

7. oświetlenie ogólne 

8. inne wyposażenie – możliwość wpisania 
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9. Dostęp do w.h.s. jak w lp. III 

 

V. Dla wynajmowania samodzielnych pokoi 

 

• Powierzchnia mieszkalna w m2 – możliwość wpisania 

• pokój 1- i 2-osobowy – 6 m2 – jeśli inna możliwość wpisania 

• pokój większy niż 2-osobowy – dodatkowo 2 m2 na każdą 
następną osobę –  jeśli inna możliwość wpisania 

• Zestaw wyposażenia meblowego: 

1. łóżka jednoosobowe o wymiarach minimum 80 x 190 cm lub łóżka 

2. dwuosobowe o wymiarach minimum 120 x 190 cm – jeśli inna 
możliwość wpisania 

3. nocny stolik lub półka przy każdym łóżku 

4. stół lub stolik 

5. krzesło lub taboret (1 na osobę, lecz nie mniej niż 2 na pokój) lub 
ława 

6. wieszak na odzież oraz półka lub stelaż na rzeczy osobiste 

7. inne wyposażenie – możliwość wpisania 

• Pościel dla jednej osoby: 

1. kołdra lub dwa koce 

2. poduszka 

3. 1poszwa 

4. 1poszewka na poduszkę 

5. prześcieradło 

• Oświetlenie – minimum jeden punkt świetlny o mocy 60 W 

• Zasłony okienne zaciemniające 

• Dostęp do w.h.s. jak w lp. III 

• Kosz na śmieci niepalny lub trudno zapalny 

II. Kontrola K-I 

 
Dostęp tylko dla zdefiniowanego użytkownika w urzędzie gminy 
zgodnie z właściwością innego obiektu, w którym sa świadczone 
usługi hotelarskie. 

 

 
Organ kontroli pole wypełniane automatycznie zgodnie z 
właściwościami zalogowanego użytkownika. 

 

 Rodzaj kontroli – doraźna, kontrola sprawdzająca.  
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 Zakres kontroli.  

 Data rozpoczęcia kontroli – pole typu data (DD-MM-RRR).  

 Data wystąpienia pokontrolnego – pole typu data (DD-MM-RRR).  

 
Data kontroli sprawdzającej – pole typu data (DD-MM-RRR) – 
system musi mieć mechanizm pozwalający na przypominanie o 
upływie terminu kontroli sprawdzającej. 

 

 Wynik kontroli uchybienia – pole typu słownik (tak, nie).  

 
W wypadku wybrania pola tak możliwość wpisania zaleceń, 
uchybień.  

 

 
Pole pojawiające się automatycznie po wybraniu w punkcie 8 tak. 
Data zakończenia kontroli – pole typu data (DD-MM-RRR). 

 

 

W przypadku kontroli obiektu hotelarskiego pole biwakowe 
protokół kontroli przekazywany jest po zatwierdzeniu przez organ 
kontrolny automatycznie do właściwego ze względu na miejsce 
położenia obiektu marszałka województwa. 

 

 Inne uwagi.  

3.2.1 Raporty i Statystyki 

 

Lp. WYMAGANIA PODSTAWOWE Kategoria 

I. Statystyki  

1. Dostęp dla wszystkich użytkowników. K-I 

2. 
Dla innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie statystyki 
uwzględniające: 

K-I 

 

Liczbę występujących innych obiektów, w których są świadczone usługi 
hotelarskie w podziale na (dla całego zakresu danych i z ograniczeniem 
czasowym lub dowolnego momentu w czasie): 

 liczba innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie 
występujących w rejestrze sumarycznie, podziałem na (województwo, 
powiat, gmina, miejscowość – możliwość ograniczenia raportu do 
dowolnego obszaru), 

 liczba innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie do 
potrzeb osób niepełnosprawnych (z możliwością podania  liczby pokoi), 
sumarycznie oraz z rozbiciem na (województwo, powiat, gmina, 
miejscowość – możliwość ograniczenia raportu do dowolnego obszaru), 
- możliwość dotarcia z raportu do konkretnego obiektu, 

 liczba podmiotów, które świadczą usługi hotelarskie, w obiektach 
posiadających potwierdzenie wpisu do rej. Zabytków lub inny dokument 
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potwierdzający zabytkowy charakter obiektu, sumarycznie oraz z 
rozbiciem na (województwo, powiat, gmina, miejscowość – możliwość 
ograniczenia raportu do dowolnego obszaru), - możliwość dotarcia z 
raportu do konkretnego obiektu, 

 liczba miejsc noclegowych, jednostek mieszkalnych w innych obiektów, w 
których są świadczone usługi hotelarskie ogółem w podziale na 
województwa i gminy (w poszczególnych latach – możliwość określenia 
przedziału czasowego). 

5. 
Wygenerowane statystyki można zapisać w formacie: .doc, .xls, .csv, .html, pdf 
oraz otwartych standardów ODF. 

K-I 

II. Raporty  

1.  
Dostęp do raportów mają zalogowani użytkownicy w urzędach marszałkowskich, 
urzędach gmin i MsiT. 

K-I 

2. 
Tworzenie definicji raportów powinno być możliwe za pomocą przyjaznego 
użytkownikowi kreatora raportów. 

K-I 

3. 
Powinna istnieć możliwość zapisywania raportu w formacie: .doc, .xls, .csv, 
.html. 

K-I 

4. 

System powinien umożliwić przygotowanie i wydrukowanie raportów, zestawień 
danych o wprowadzonych innych obiektów, w których są świadczone usługi 
hotelarskie w formie raportów przekrojowych (zagregowanych i z rozbiciem) dla 
wskazanego przedziału lat lub w formie raportu dla konkretnego wskazanego 
roku. 

Zagregowanych dla całego kraju lub z rozbiciem na województwa, powiaty, 
gminy z możliwością wskazania konkretnego obszaru raportu między innymi 
dla: 

K-I 

 

- liczby kontroli według województw i gmin w wybranym przedziale czasowym 

(województwo, gmina; liczba kontroli; udział w %) 

- statystyki rodzajów kontroli w układzie wojewódzkim i gmin w podziale na lata 

– w wybranym przedziale czasowym 

- statystyki uchybień w układzie wojewódzkim, gmin w podziale na lata – w 

wybranym przedziale czasowym  

- statystyki zastosowanych środków pokontrolnych w układzie wojewódzkim, 

gminy w podziale na lata – w wybranym przedziale czasowym, 

 

5. Aplikacja powinna umożliwiać: K-I 

 1) selekcję danych do raportu;  

 
2) formatowanie dokumentu wynikowego oraz sortowania po dowolnej 

kolumnie danych; 
 

 
3) tworzenie własnych nagłówków dla całego raportu oraz nagłówków 

poszczególnych kolumn; 
 

6. Ostateczna liczba raportów zostanie określona na etapie analizy. K-I 
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1. 
Dostęp do kontroli mają zalogowani użytkownicy w urzędach marszałkowskich, 
gminach zgodnie z swoimi właściwościami terytorialnymi i MsiT dla całego kraju. 
Wpisane i zatwierdzone dane nie podlegają ponownej edycji. 

K-I 

2. 

Dostęp do wpisów możliwy jest z dwóch miejsce systemu jako element danego 
opisu innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, jako 
oddzielny dział w menu głównym widoczny jedynie dla zalogowanych 
użytkowników. 

K-I 

3. 
System po wejściu do działu z menu głównego umożliwia przeszukiwanie 
kontroli po datach, danych innych obiektów, w których są świadczone usługi 
hotelarskie z możliwością podglądu danych. 

K-I 

4. 

Dokonanie wpisu kontroli możliwe jest w karcie innych obiektów, w których są 
świadczone usługi hotelarskie lub w dziale kontrole po wybraniu opcji nowa 
kontrola i przypisaniu jej do konkretnego obiektu hotelarskiego, grupy obiektów 
hotelarskich. 

K-I 

5. 
Aplikacja powinna umożliwiać zarejestrowanie danych opisanych w dziale 3.2 II 

kontrole. 
K-I 

 

 

4. Centralny Wykaz Przewodników Górskich (CWPG) 

Lp. WYMAGANIA PODSTAWOWE Kategoria 

I. 
Wprowadzanie danych przewodników (dostęp dla użytkowników 

zalogowanych) – wymagania ogólne 
 

1. 
Dodawać nowego przewodnika, oraz edytować jego dane może tylko 
zdefiniowany użytkownik w urzędzie marszałkowskim. 

K-I 

2. 
Użytkownicy w MsiT i użytkownicy zalogowani mają dostęp do podglądu 
tej części danych. 

K-I 

3. 
Urząd marszałkowski może dodać tylko przewodnika, którego adres 
zamieszkania znajduje się na terenie województwa właściwym dla 
danego urzędu marszałkowskiego. 

K-I 

4. Każdy przewodnik występuje w bazie tylko raz. K-I 

5. 
Pola obligatoryjne należy oznaczyć w systemie, system musi wymuszać 
ich wypełnienie. 

K-I 

6. System powinien umożliwić rejestrację: K-I 

 1. Imienia, imion – dla osoby fizycznej. Pole obligatoryjne.  

 2. Nazwiska – dla osoby fizycznej. Pole obligatoryjne.  

 
3. Data urodzenia pole typu data (format DD-MM-RRR). Pole 

obligatoryjne. 
 

 
4. Nr legitymacji. Pole obligatoryjne. Możliwość wydruku na wybranej 

drukarce, wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Sportu i 
Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień 

 

https://turystyka.gov.pl/cwptipw/index
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przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r., poz. 868); 

 

5. Uprawnienia pole typu słownik z możliwością wielokrotnego wyboru 
(beskidzki III, beskidzki II, beskidzki I; tatrzański III, tatrzański II, 
tatrzański I; sudecki III, sudecki II, sudecki I). Pole obligatoryjne. 
Przy osobach, które posiadają uprawnienia przewodników górskich, i 
podnosiły klasy swoich uprawnień, muszą być w raportach i 
statystykach widoczne w każdej klasie uprawnień, nie tylko w 
aktualnie posiadanej. Czyli np. jeśli przewodnik turystyczny posiada 
uprawnienia I klasy, to musi wyświetlać się w statystykach i 
raportach zarówno dotyczących uprawnień klasy III, II jak i klasy I. 

 

 

6. Języki obce pole typu słownik (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski, 

hiszpański, portugalski, litewski, łotewski, estoński, szwedzki, finlandzki, norweski, duński, 

islandzki, niderlandzki, węgierski, czeski, słowacki, rumuński, ukraiński, białoruski, fiński, 

serbski, chorwacki, bośniacki, bułgarski, mołdawski, albański, grecki, macedoński, słoweński; 

japoński, chiński, inny (miejsce na wpisanie, jaki), możliwość wyboru wielu 
wpisów. 

 

 
7. Odbyte szkolenia pole powiązane z wpisami w rejestrze CWOS, 

możliwy podgląd szkolenia po jego wybraniu.  

 

8. Podlega pod – pole w formie słownika (województwa). Domyślnie 
wypełnione zgodnie z właściwością zalogowanego pracownika urzędu 
marszałkowskiego. Pole obligatoryjne. 

 

 

9. Data ważności identyfikatora pole typu data (format DD-MM-RRR), 
możliwa do przedłużenia, po wygaśnięciu informacja w systemie na 
karcie przewodnika. Możliwość wydruku na wybranej drukarce, wg 
wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z 
dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień 
przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r., poz. 868); 

 

 
10. Nr wniosku możliwość dodania kolejnych, pole powiązane z 

danymi przewodnika.  

 

11. Rodzaj wniosku pole typu słownik (o nadanie uprawnień, o 
rozszerzenie zakresu terytorialnego uprawnień, o podniesienie kategorii 
uprawnień, o zawieszenie uprawnień, o cofnięcie uprawnień, o 
potwierdzenie znajomości języka, o dokonanie zmiany danych w rejestrze 

inny (miejsce na wpisanie, jaki)) 

 

 

12. W wypadku wyboru wiersza „zawieszenie uprawnień” konieczność 
określenia okresu zawieszenia. Przed upływem tego terminu system 
informuje o tym fakcie. 

 

 
13. Dokonanie odpowiedniego wyboru w polu powyżej przenosi do 

pola powiązanego i umożliwia jego edycję.  

 14. Data złożenia wniosku pole typu data (format DD-MM-RRR).   
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 15. Nr sprawy pole powiązane z wnioskiem.  

 16. Nr decyzji odmownej połączone z numerem wniosku.    

 
17. Data wydania decyzji odmownej pole typu data (format DD-MM-

RRR).  

 
18. Załączniki możliwość zapisania w bazie i wywołanie na żądanie 

dokumentów w formacie minimum: pdf. Jpg.  

 

19. Adres zamieszkania obejmujący: województwo, powiat, gminę, 
miejscowość, ulicę, numer domu lub lokalu, kod pocztowy, telefon 
(możliwość dokonania wielu wpisów), fax, E-mail (możliwość 
dokonania wielu wpisów), strona www. 

 

 

20. Pola teleadresowe muszą być objęte słownikami powiązanymi ze 
sobą (wybór  jednej wartości ogranicza zakres w kolejnych krokach). 
Poprawność wpisu powinna być weryfikowana z rejestrem 
referencyjnym TERYT, oraz pozostawiona możliwość z 
koniecznością późniejszej weryfikacji dokonania wpisu adresu nie 
występującego w bazie TERYT.  

K-II 

 
21. Adres korespondencyjny pole typu checkbox. W wypadku 

wybrania checkbox pojawiają się analogiczne do powyższych pola 
do wpisania danych teleadresowych.  

 

 
22. Zgoda na udostępnienie w procesach wyszukiwania i statystykach 

dla niezalogowanych użytkowników adresu e-mail. Pole typu 
checkbox 

 

II. Zdane egzaminy pola przypisane do konkretnego przewodnika:  

 
1. Egzamin na uprawnienia pole typu słownik (beskidzki III,II,I; 

tatrzański III,II,I; sudecki III,II,I), pole może być powtarzane.  

 2. Miejsce egzaminu pole typu słownik (województwa).  

 3. Data egzaminu pole typu data (format DD-MM-RRR).  

 
4. Nadanie uprawnień przewodnika górskiego pole typu słownik (tak, 

nie).  

 

Jeśli opcja tak – numer i data decyzji o nadaniu uprawnień przewodnika 
górskiego 

Możliwość załączenia skanu dokumentu 

 

 
5. W przypadku wyboru w polu powyżej opcji nie numer i data decyzji 

o odmowie nadania uprawnień przewodnika górskiego   
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Możliwość załączenia skanu dokumentu 

 

6. Złożone dokumenty lista typu checkbox, wraz z możliwością 
dodania załącznika w postaci skanu dokumentu plik .pdf, .jpg 
(świadectwo lub dyplom, , świadectwo zdania egzaminu, certyfikaty / świadectwa 

językowe, oświadczenie o niekaralności, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, 

opłata skarbowa, zgoda na przetwarzanie danych). 

 

III. 
Decyzje o zawieszeniu, przywróceniu i cofnięciu uprawnień 

przewodnika górskiego 
 

1. 
Dostęp tylko dla zdefiniowanego użytkownika w urzędzie 
marszałkowskim właściwym dla miejsca zamieszkania  wpisanego 
przewodnika górskiego. 

K-I 

2. 

Wpisy dotyczące przewodnika górskiego są usuwane z wykazów 
dostępnych publicznie po wypełnieniu poniższych pól. Dane 
przenoszone są do działu „przewodnicy górscy, którym zawieszono 
uprawnienia lub którym cofnięto uprawnienia przewodnika górskiego  
widoczne są dla zalogowanych użytkowników z urzędów 
marszałkowskich i MsiT oraz dostępne dla statystyk i analiz. 

K-I 

3 
Zawieszenie uprawnień przewodnika górskiego  pole typu słownik (tak, 
nie) – system musi umożliwić przywrócenie wpisu. 

 

 4.1.1.1 Nr decyzji o zawieszeniu uprawnień przewodnika górskiego  

 

2 Powód zawieszenia uprawnień pole typu 
słownik  

Uchybienia stwierdzone przez osoby uprawnione do kontroli, 

w przypadku skarg, potwierdzonych co do ich słuszności 

 

 
3.  Data zawieszenia uprawnień oraz okres zawieszenia uprawnień 
(do 12 miesięcy)- konkretna data pole typu data (format DD-MM-
RRR).  

 

 
Numer decyzji możliwość załączenia skanu 
dokumentu. 

 

4 Przywrócenie zawieszonego uprawnienia   

 
 Bez egzaminu sprawdzającego 

 Po zdaniu egzaminu sprawdzającego 
 

 Numer decyzji o przywróceniu uprawnień  

 Data przywrócenia uprawnień  

 Numer decyzji możliwość załączenia skanu dokumentu  

5 Cofnięcie uprawnień przewodnika górskiego  

 1.Numer decyzji o cofnięciu uprawnień  

 2 Data cofnięcia uprawnień  
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5. Powód cofnięcia uprawnień  

 skazanie prawomocnym wyrokiem za popełnienie 
przestępstwa w związku z wykonywaniem zadań 
przewodnika górskiego 

 nie zdanie egzaminu sprawdzającego,  

 

 6. Numer decyzji możliwość załączenia skanu dokumentu  

IV. Kontrola  

1.  
Dostęp tylko dla zdefiniowanego użytkownika w urzędzie 
marszałkowskim właściwym dla miejsca zamieszkania  wpisanego 
przewodnika. 

K-I 

 1. Data rozpoczęcia kontroli pole typu data (format DD-MM-RRR).  

 2. Data zakończenia kontroli pole typu data (format DD-MM-RRR).  

 3. Znak sprawy.  

 
4. Kontrolowany przewodnik wybór w obrębie zarejestrowanych w 

rejestrze przewodników. 
 

 
5. Kontrola osoby niewpisanej do ewidencji przewodników górskich 

możliwość wpisania imienia, nazwiska oraz daty urodzenia. 
 

 
6. Organ kontrolujący wpis automatyczny zgodny z zalogowanym 

użytkownikiem wpis  niemożliwy do późniejszej edycji. 
 

 
7. Kryterium kontroli pole typu słownik (doraźna, sprawdzająca, 

problemowa, inna) – pole niemożliwe do późniejszej edycji. 
 

 
8. Uchybienia pole typu słownik (tak, nie)  - pole niemożliwe do 

późniejszej edycji. 
 

 

9. Uchybienia lista typu checkbox (dotyczące obszaru uprawnień, dotyczące 

ważności uprawnień, dotyczące znajomości języka obcego, dotyczące 
poprawności wykonywania zadań przewodnika (po wybraniu tego pola pojawia się 
pole do wpisania: jakie?): brak wymaganych uprawnień przewodnika, inne (po 

wybraniu tego pola pojawia się pole do wpisania: jakie?)). 

 

 
10. Sankcje pole typu słownik (zawieszenie uprawnienia, cofnięcie 

uprawnienia, inne) w wypadku wyboru inne pole z możliwością 
wpisania jakie. 

 

 

11. Termin zawieszenia uprawnień lub cofnięcia uprawnienia pole typu 
data (format DD-MM-RRR) w wypadku wybrania odpowiedniego 
wpisu w polu powyżej, karta danej osoby powinna zostać na czas 
zawieszenia wyraźnie oznakowana, po upływie terminu zawieszenia 
oznaczenie samoistnie jest zdejmowane. – system przesyła 
informacje do odpowiedniego operatora o konieczności podjęcia 
działania w trybie art. 26 ust. 2.  

 

 
12. Osoba kontrolująca (Imię i Nazwisko), domyślnie wpisane osoby 

zalogowanej, raz wpisane dane nie możliwe do edycji. 
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I. Statystyki  

1. Dostęp dla wszystkich użytkowników. K-I 

2. Dla przewodników statystyki uwzględniające: K-I 

 

Liczbę występujących w rejestrze przewodników w podziale na (dla całego 
zakresu danych i z ograniczeniem czasowym lub dowolnego momentu w 
czasie): 

 liczba przewodników występujących w rejestrze ogółem i według 
konkretnych wskazanych uprawnień bądź ich zakresem  z podziałem na 
(województwo, powiat, gmina, miejscowość – możliwość ograniczenia 
raportu do dowolnego obszaru), 

 liczba przewodników w podziale na okres posiadania konkretnego 
uprawnienia, 

 liczba przewodników, którym zawieszono uprawnienia ogółem i według 
rodzajów uprawnień oraz miejsca zamieszkania (województwo, powiat, 
gmina, miejscowość, nadzorujący urząd marszałkowski – możliwość 
ograniczenia raportu do dowolnego obszaru), 

 liczba przewodników, którym przywrócono uprawnienia ogółem oraz 
według rodzajów uprawnień oraz według tego, czy przywrócenie 
nastąpiło bez konieczności zdawania egzaminu sprawdzającego czy po 
zdaniu egzaminu sprawdzającego, a także według miejsca 
zamieszkania (województwo, powiat, gmina, miejscowość, nadzorujący 
urząd marszałkowski – możliwość ograniczenia raportu do dowolnego 
obszaru), 

 liczba przewodników, którym cofnięto uprawnienia według rodzajów 
uprawnień ogółem oraz według przyczyn cofnięcia uprawnienia – 
popełnienie przestiępstwa lub niezdanie egzaminu sprawdzającego, a 
także według miejsca zamieszkania (województwo, powiat, gmina, 
miejscowość, nadzorujący urząd marszałkowski – możliwość 
ograniczenia raportu do dowolnego obszaru), 

 liczba przewodników według posiadanych umiejętności językowych 
ogółem oraz według województw, 

 liczba przewodników z możliwością ograniczenia raportu do dowolnej 
klasy uprawnień (I,II,III) lub obszaru uprawnień. 

 

5. 
Wygenerowane statystyki można zapisać w formacie: .doc, .xls, .csv, .html oraz 
otwartych standardów ODT i ODS. 

K-I 

II. Raporty  

1.  
Dostęp do raportów mają zalogowani użytkownicy w urzędach marszałkowskich 
i MsiT. 

K-I 
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2. 
Tworzenie definicji raportów powinno być możliwe za pomocą przyjaznego 
użytkownikowi kreatora raportów. 

K-I 

3. 
Powinna istnieć możliwość zapisywania raportu w formacie: .doc, .xls, .csv, 
.html. 

K-I 

4. 

System powinien umożliwić przygotowanie i wydrukowanie raportów, zestawień 
danych o wprowadzonych przewodnikach górskich w formie raportów 
przekrojowych (zagregowanych i z rozbiciem) dla wskazanego przedziału lat 
lub w formie raportu dla konkretnego wskazanego roku. 

Zagregowanych dla całego kraju lub z rozbiciem na województwa, powiaty, 
gminy z możliwością wskazania konkretnego obszaru raportu między innymi 
dla: 

K-I 

 

1) data urodzenia (od-do), 

2) uprawnienia, 

3) języki obce, 

4) data wydania decyzji (zakres od – do), 

5) kontrole (zakres od-do, organ kontrolujący, kryterium kontroli, uchybienia: 

tak/nie, i jakie – z listy; sankcje, kontroli dokonał), 

6) data ważności identyfikatora (zakres od – do), 

7) zakaz wykonywania zawodu (tak/nie, zakres od-do), 

8) zawieszenie, przywrócenie i cofnięcie uprawnień przewodnika górskiego  

 

5. Aplikacja powinna umożliwiać: K-I 

 1) selekcję danych do raportu;  

 
2) formatowanie dokumentu wynikowego oraz sortowania po dowolnej 

kolumnie danych; 
 

 
3) tworzenie własnych nagłówków dla całego raportu oraz nagłówków 

poszczególnych kolumn; 
 

 4) zapisywanie zdefiniowanych wzorów raportów np.:  

 

1) wykaz przeprowadzonych egzaminów w podziale na rodzaje uprawnień, 

2) wykaz wydanych decyzji  w tym w podziale na rodzaje uprawnień 

3) wykaz złożonych wniosków w podziale na rodzaje wniosków, zestawione na 

żądanie z decyzją o nadaniu uprawnień przewodnika górskiego bądź z 

decyzja o odmowie nadania uprawnień przewodnika górskiego 

4) zestawienia posiadanych kwalifikacji dodatkowych ogółem oraz w podziale 

na wybrane rodzaje uprawnień oraz znajomość języków obcych, 

5) zestawienia przeprowadzonych kontroli ogółem, 

6) zestawienie zawieszonych uprawnień ogółem oraz w podziale na rodzaje 

uprawnień oraz przyczyny zawieszenia 

7) zestawienie przywróconych uprawnień ogółem oraz  w podziale na rodzaje 

uprawnień oraz podstawę przywrócenia 

8) zestawienie cofniętych uprawnień ogółem oraz w podziale na rodzaje 
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uprawnień oraz przyczyny cofnięcia 

9) wykaz osób posiadających ważne uprawnienia w datach od... do... 

wykaz przewodników górskich według rodzajów uprawnień z 

uwzględnieniem dla każdej z grup przewodników informacji o potwierdzonej 

wpisem do legitymacji znajomości języków obcych oraz ważnym 

identyfikatorem według stanu na …….np. 31 grudnia 2018 roku 

10) wykaz osób , którym zawieszono, przywrócono lub cofnięto uprawnienia 

przewodnika górskiego  W datach od…do 

6. Ostateczna liczba raportów zostanie określona na etapie analizy. K-I 

4.2 Kontrole 

Lp. WYMAGANIA PODSTAWOWE Kategoria 

1. 
Dostęp do kontroli mają zalogowani użytkownicy w urzędach marszałkowskich 
zgodnie z swoimi właściwościami terytorialnymi i MsiT dla całego kraju. 
Wpisane i zatwierdzone dane nie podlegają ponownej edycji. 

K-I 

2. 
Dostęp do wpisów możliwy jest z dwóch miejsc systemu jako element 
danego opisu przewodnika (karty przewodnika), jako oddzielny dział w 
menu głównym widoczny jedynie dla zalogowanych użytkowników. 

K-I 

3. 
System po wejściu do działu z menu głównego umożliwia przeszukiwanie 
kontroli przewodnika po datach, z możliwością podglądu danych. 

K-I 

4. 

Dokonanie wpisu kontroli możliwe jest w karcie przewodnika lub w dziale 
kontrole po wybraniu opcji nowa kontrola i przypisaniu jej do konkretnego 
przewodnika, grupy przewodników lub wybraniu opcji osoba 
niezarejestrowana. 

K-I 

5. 
Aplikacja powinna umożliwiać zarejestrowanie danych opisanych w dziale IV 

kontrole dla CWGP 
K-I 
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I. 
Wprowadzanie danych organizatora szkoleń (dostęp dla użytkowników 

zalogowanych) – wymagania ogólne 
K-I 

1. 
Dodawać nowego organizatora, oraz edytować jego dane może tylko 
zdefiniowany użytkownik w urzędzie marszałkowskim. 

K-I 

2. 
Użytkownicy w MsiT i użytkownicy niezalogowania mają dostęp do 
podglądu tej części danych. 

K-I 

3. 
Urząd marszałkowski może dodać tylko organizatora, którego adres 
zamieszkania bądź siedziba znajduje się na terenie województwa 
właściwym dla danego urzędu marszałkowskiego. 

K-I 

4. Każdy organizator występuje w bazie tylko raz. K-I 

5. 
Do każdego organizatora można przypisać nieograniczoną liczbę 
szkoleń. 

K-I 

6. 
Pola obligatoryjne należy oznaczyć w systemie, system musi wymuszać 
ich wypełnienie. 

K-I 

7. System powinien umożliwić rejestrację: K-I 

 
1. Formy prawnej (osoba fizyczna, jednostka organizacyjna) – pole w 

formie słownika. Wybór w tym polu dostosowuje wygląd dalszego 
formularza dla wybranej opcji. Pole obligatoryjne. 

 

 2. Imienia, imion – dla osoby fizycznej. Pole obligatoryjne.  

 3. Nazwiska – dla osoby fizycznej. Pole obligatoryjne.  

 4. Nazwy – dla jednostki organizacyjnej. Pole obligatoryjne.  

 
5. Rok rozpoczęcia działalności szkoleniowej (format DD-MM-RRR) 

domyślnie wypełniony rokiem bieżącym. Pole obligatoryjne. 
 

 
6. Podlega pod – pole w formie słownika (województwa). Domyślnie 

wypełnione zgodnie z właściwością zalogowanego pracownika 
urzędu marszałkowskiego. Pole obligatoryjne. 

 

 

7. Adres  obejmujący: województwo, powiat, gminę, miejscowość, 
ulicę, numer domu lub lokalu, kod pocztowy, telefon (możliwość 
dokonania wielu wpisów), E-mail (możliwość dokonania wielu 
wpisów). Pole obligatoryjne. Dane typu numer domu lub lokalu, kod 
pocztowy, telefon, E-mail dostępne tylko dla użytkowników 
zalogowanych. 

 

 

8. Pola teleadresowe muszą być objęte słownikami powiązanymi ze 
sobą (wybór  jednej wartości ogranicza zakres w kolejnych krokach). 
Poprawność wpisu powinna być weryfikowana z rejestrem 
referencyjnym TERYT, oraz pozostawiona możliwość z 
koniecznością późniejszej weryfikacji dokonania wpisu adresu nie 
występującego w bazie TERYT.  

K-II 

https://turystyka.gov.pl/cwos/index
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9. Pola typu E-mail, telefon, kod pocztowy muszą mieć mechanizm 

weryfikacji poprawności logicznej i predefiniowaną możliwość wpisu. 
 

II. 
Zgłoszenie wniosku o wpis do rejestru organizatorów szkoleń dla 
kandydatów na przewodników górskich (dostęp dla użytkowników 

zalogowanych) – wymagania ogólne 
 

1. 
Dokonywać wpisu organizatora szkolenia, oraz edytować jego dane 
może tylko zdefiniowany użytkownik w urzędzie marszałkowskim. 

K-I 

2. Użytkownicy w MsiT mają dostęp do podglądu tej części danych. K-I 

3. 

System musi udostępniać dla zalogowanych użytkowników prosty w 
obsłudze moduł wyszukania szkolenia minimum po dacie (z wskazaniem 
najbliższych), przedziale czasowym, lokalizacji (z możliwością wskazania 
lokalizacji na module mapowym, organizatorze i poziomie oraz rodzaju. 

K-I 

4. 

Nr wniosku o wpis do rejestru organizatorów szkoleń, możliwość dodania 
kolejnych, pole powiązane z danymi o planowanym szkoleniu/ 
planowanych szkoleniach  (opis poniżej) oraz z organizatorem (opis 
powyżej). 

K-I 

5. System powinien umożliwić rejestrację: K-I 

 1. Rodzaj szkolenia pole typu słownik (jednorazowe, stałe).  

 2. Poziom szkolenia pole typu słownik (podstawowe, uzupełniające).  

 
3. Rodzaj uprawnień pole typu słownik (beskidzki III,II,I; tatrzański 

III,II,I; sudecki III,II,I). 
 

 
4. Termin szkolenia format definiowany konkretną datą lub 

przedziałem (format DD-MM-RRR). 
 

 
5. Miejsce szkolenia – adres pole analogiczne do wymogu pkt.8. 

(możliwość automatycznego przypisania takiego samego adresy jak 
dla pola Adres). 

 

 6. Kierownik szkolenia lub reprezentant organizatora (Imię i Nazwisko).  

 
7. Miejsce przechowywania dokumentacji szkolenia – adres pole 

analogiczne do wymogu pkt.8. (możliwość automatycznego 
przypisania takiego samego adresy jak dla pola Adres). 

 

 

8. Adres  obejmujący: województwo, powiat, gminę, miejscowość, 
ulicę, numer domu lub lokalu, kod pocztowy, telefon (możliwość 
dokonania wielu wpisów), fax, E-mail (możliwość dokonania wielu 
wpisów), strona www. 

 

 

9. Pola teleadresowe muszą być objęte słownikami powiązanymi ze 
sobą (wybór  jednej wartości ogranicza zakres w kolejnych krokach). 
Poprawność wpisu powinna być weryfikowana z rejestrem 
referencyjnym TERYT, oraz pozostawiona możliwość z 
koniecznością późniejszej weryfikacji dokonania wpisu adresu nie 
występującego w bazie TERYT.  

 

 10. Pola typu E-mail, telefon, kod pocztowy muszą mieć mechanizm 
weryfikacji poprawności logicznej i predefiniowaną możliwość 
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wpisu. 

 11. Kompletność oświadczenia pole typu checkbox.  

 12. Data złożenia wniosku pole typu data (format DD-MM-RRR).  

 13. Nr sprawy połączony z numerem wniosku  

 
14. Nr zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru organizatorów 

szkoleń/ decyzji o odmowie wpisania do rejestru organizatorów 
szkoleń połączone z numerem wniosku. 

 

 
15. Powinna istnieć funkcjonalność umożliwiająca przygotowanie w systemie 

i wydrukowanie zaświadczenia i decyzji odmownej. 
 

 
16. Data wydania zaświadczenia / decyzji odmownej pole typu data 

(format DD-MM-RRR). 
 

 
17. Załączniki możliwość zapisania w bazie i wywołanie na żądanie 

dokumentów w formacie minimum: pdf. Jpg.  
 

III. Kontrola  

1. 

Dostęp tylko dla zdefiniowanego użytkownika w urzędzie 
marszałkowskim właściwym dla miejsca zamieszkania osoby fizycznej 
lub właściwym dla siedziby jednostki organizacyjnej wnioskującej o wpis 
do rejestru  

K-I 

 1. Data rozpoczęcia kontroli pole typu data (format DD-MM-RRR).  

 2. Data zakończenia kontroli pole typu data (format DD-MM-RRR).  

 3. Numer dziennika.  

 
4. Kontrolowane szkolenie wybór w obrębie zgłoszonych w rejestrze 

szkoleń. 
 

 
5. Organ kontrolujący wpis automatyczny zgodny z zalogowanym 

użytkownikiem wpis  nie możliwy do późniejszej edycji. 
 

 
6. Kryterium kontroli pole typu słownik (doraźna, sprawdzająca, 

problemowa, inna) – pole niemożliwe do późniejszej edycji. 
 

 
7. Uchybienia pole typu słownik (tak, nie) – pole niemożliwe do 

późniejszej edycji. 
 

 

8. Uchybienia pole widoczne po dokonaniu odpowiedniego wyboru 
powyżej. W formie checkbox (nie zapewniono odpowiedniej kadry, 
nie zapewniono warunków umożliwiających realizację zajęć oraz 
odpowiednią obsługę biurową, nieprawidłowe realizowanie 
programu szkolenia, nieprzedstawienie uczestnikom szkolenia 
wewnętrznego regulaminu szkolenia, niezgodność ze stanem 
faktycznym danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru 
organizatorów szkoleń, niezgodność ze stanem faktycznym danych 
zawartych w oświadczeniu, dołączanym do wniosku o wpis do 
rejestru organizatorów szkoleń, inne po wybraniu pole umożliwiające 
dokonania wpisu). 

 

 9. Data rekontroli pole typu data (format DD-MM-RRR).  
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10. Czy uchybienia zostały zlikwidowane pole typu słownik (tak, nie)  - 

pole nie możliwy do późniejszej edycji. 
 

 

11. Sankcje pole widoczne po dokonaniu odpowiedniego wyboru 
powyżej. Pole typu słownik (wykreślenie z rejestru organizatorów 
szkoleń, inne). 

 

 
12. Kontroli dokonał – imię i nazwisko domyślnie imię i nazwisko 

osoby zalogowanej – pole nie możliwy do późniejszej edycji. 
 

 

13. Data kolejnej obligatoryjnej kontroli – pole typu data (format DD-
MM-RRR), wartość naliczana automatycznie licząc 3 lata od daty 
zakończenia kontroli (pole 2), system powinien informować o 
zbliżających się terminach i ich przekroczeniu. 

 

 

14. Stwierdzenie prowadzenia szkolenia dla kandydatów na 
przewodników górskich bez wymaganego wpisu do rejestru 
organizatorów szkoleń 

Data i numer decyzji o stwierdzeniu prowadzenia szkolenia bez 
wymaganego wpisu 

taki organizator nie może zostać wpisany do rejestru organizatorów 
szkoleń przed upływem 3 lat od dnia wydania decyzji o stwierdzeniu 
prowadzenia szkolenia bez wymaganego wpisu do rejestru – system 
powinien informować o tym zastrzeżeniu – wartość naliczana 
automatycznie licząc 3 lata od dnia wydania decyzji 

 

IV Wykreślenie z rejestru  

1. 
Dostęp tylko dla zdefiniowanego użytkownika w urzędzie 
marszałkowskim zgodnie z przynależnością wpisanego organizatora. 

K-I 

2. 

Wpisy dotyczące organizatora szkoleń są usuwane z wykazów 
dostępnych publicznie po wypełnieniu poniższych pól. Dane 
przenoszone są do działu „organizatorzy wykreśleni z rejestru” i 
widoczne są dla zalogowanych użytkowników z urzędów 
marszałkowskich i MsiT oraz dostępne dla statystyk i analiz. 

K-I 

 
1. Wykreślenie z rejestru pole typu słownik (tak, nie) – system musi 

umożliwić przywrócenie wpisu. 
 

 

2. Powód wykreślenia z rejestru pole typu słownik  

Niespełnienie wymogów, o których mowa w art. 24 ust. 3 ustawy o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i 
przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. oz. 1553 z późn. Zm.) 

niezgodność ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku 

 

 

3. Data wykreślenia z rejestru pole typu data (format DD-MM-RRR).  

Organizator szkolenia wykreślony z rejestru organizatorów szkoleń 
nie może zostać wpisany do rejestru organizatorów szkoleń przed 
upływem 3 lat od wydania decyzji o wykreśleniu z rejestru 
organizatorów szkoleń – system powinien informować o tym 
zastrzeżeniu – wartość naliczana automatycznie licząc 3 lata od dnia 
wydania decyzji 
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 4. Numer decyzji możliwość załączenia skanu dokumentu.  

5.1 Raporty i Statystyki 

Lp. WYMAGANIA PODSTAWOWE Kategoria 

I. Statystyki  

1. Dostęp dla wszystkich użytkowników. K-I 

2. Dla organizatorów szkoleń statystyki uwzględniające: K-I 

 

Liczbę występujących w rejestrze organizatorów szkoleń w podziale na (dla 
całego zakresu danych i z ograniczeniem czasowym lub dowolnego momentu w 
czasie): 

 formę prawną – osoba fizyczna, osoba prawna, działalność szkoleniowa 
prowadzona w ramach działalności gospodarczej, 

 rodzaj wpisu do rejestru – przeprowadzenie jednego szkolenia, stałe 
prowadzenie szkoleń, 

 poziom szkolenia- podstawowy, uzupełniający, obydwie formy, 

 obszar górski, objęty szkoleniem –Beskidy przewodnik górski beskidzki 
III,II, I, Sudety przewodnik górski sudecki –III,II,I oraz Tatry – przewodnik 
górski tatrzański –III,II, I  w powiązaniu z poziomem szkolenia,  

 lokalizację – adres/siedziba z podziałem na (województwo, powiat, 
gmina, miejscowość, nadzorujący urząd marszałkowski – możliwość 
ograniczenia raportu do dowolnego obszaru), 

chodzi o możliwość wygenerowania informacji, ilu np. organizatorów organizuje 
stałe szkolenia dla kandydatów na przewodników beskidzkich – czy tylko 
podstawowe czy też uzupełniające i gdzie są oni zlokalizowani 

 prowadzenie szkoleń bez wymaganego wpisu do rejestru organizatorów 
szkoleń status wykreślonych z rejestru z podziałem na (województwo, 
powiat, gmina, miejscowość, nadzorujący urząd marszałkowski – 
możliwość ograniczenia raportu do dowolnego obszaru), 

 

3.  Dla zgłoszonych szkoleń:  K-I 

 

Liczbę zgłoszonych szkoleń ogółem oraz w podziale na (dla całego zakresu 
danych i z ograniczeniem czasowym lub dowolnego momentu w czasie z 
możliwością wyboru wszystkich szkoleń lub aktualnych oraz z wskazaniem lub 
nie poziomu szkolenia): 

 lokalizację szkolenia (województwo, powiat, gmina, miejscowość, 
nadzorujący urząd marszałkowski – możliwość ograniczenia raportu do 
dowolnego obszaru), 

 poziom szkolenia – podstawowy i uzupełniający, 
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 zakres szkolenia – w podziale na obszary górskie Beskidy, Sudety i Tatry 
oraz klasy szkolenia III,II i I 

4. 
Po wygenerowaniu statystyki możliwe jest przejście do wybranych konkretnych 
wpisów je tworzących. 

K-I 

5. 
Wygenerowane statystyki można zapisać w formacie: .doc, .xls, .csv, .html oraz 
otwartych standardów ODT i ODS. 

K-I 

II. Raporty  

1.  
Dostęp do raportów mają zalogowani użytkownicy w urzędach marszałkowskich 
i MsiT. 

K-I 

2. 
Tworzenie definicji raportów powinno być możliwe za pomocą przyjaznego 
użytkownikowi kreatora raportów. 

K-I 

3. 
Powinna istnieć możliwość zapisywania raportu w formacie: .doc, .xls, .csv, 
.html. 

K-I 

4. 

System powinien umożliwić przygotowanie i wydrukowanie raportów, zestawień 
danych o wprowadzonych organizatorach turystyki w formie raportów 
przekrojowych (zagregowanych i z rozbiciem) dla wskazanego przedziału lat 
lub w formie raportu dla konkretnego wskazanego roku. 

Zagregowanych dla całego kraju lub z rozbiciem na województwa, powiaty, 
gminy z możliwością wskazania konkretnego obszaru raportu między innymi 
dla: 

K-I 

 

1. formy prawnej działalności 
2. roku rozpoczęcia działalności szkoleniowej 
3. rodzajów szkolenia 
4. przeprowadzanych kontroli i wskazań pokontrolnych 

5. wykreślonych z rejestru 

 

5. Aplikacja powinna umożliwiać: K-I 

 1) selekcję danych do raportu;  

 
2) formatowanie dokumentu wynikowego oraz sortowania po dowolnej 

kolumnie danych; 
 

 
3) tworzenie własnych nagłówków dla całego raportu oraz nagłówków 

poszczególnych kolumn; 
 

 4) zapisywanie zdefiniowanych wzorów raportów np.:  

 

1. wykaz organizatorów szkoleń wpisanych do rejestru, 

2. wykaz wydanych zaświadczeń o wpisie do rejestru, 

3. wykaz rodzajów zgłoszonych szkoleń, 

4. wykaz złożonych wniosków z zestawieniem decyzji o uznaniu lub 
odrzuceniu wniosku 

5. zestawienie szkoleń prowadzonych przez danego organizatora, 

6. zestawienie organizatorów prowadzących dane szkolenie, 

7. zestawienie przeprowadzonych kontroli, 

8. zestawienie organizatorów wykreślonych z rejestru wraz z 
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przyczyną, 

9. wykaz stwierdzonych uchybień u poszczególnych organizatorów, 
statystyka rodzajów uchybień, 

10. wykaz organizatorów szkoleń, których działalność trwa określoną 
podaną liczbę lat, 

11. terminy upływu 3 letniej kontroli. 

6. Ostateczna liczba raportów zostanie określona na etapie analizy. K-I 

6. Kontrole 

Lp. WYMAGANIA PODSTAWOWE Kategoria 

1. 
Dostęp do kontroli mają zalogowani użytkownicy w urzędach marszałkowskich 
zgodnie z swoimi właściwościami terytorialnymi i MsiT dla całego kraju. 
Wpisane i zatwierdzone dane nie podlegają ponownej edycji. 

K-I 

2. 
Dostęp do wpisów możliwy jest z dwóch miejsce systemu jako element 
danego opisu organizatora (karty organizatora), jako oddzielny dział 
menu głównym widoczny jedynie dla zalogowanych użytkowników. 

K-I 

3. 
System po wejściu do działu z menu głównego umożliwia przeszukiwanie 
kontroli po datach, organizatorach z możliwością podglądu danych. 

K-I 

4. 
Dokonanie wpisu kontroli możliwe jest w karcie organizatora lub w dziale 
kontrole po wybraniu opcji nowa kontrola i przypisaniu jej do konkretnego 
organizatora lub grupy organizatorów. 

K-I 

5. 
Aplikacja powinna umożliwiać zarejestrowanie danych opisanych w dziale III 

kontrole dla CWOS 
 

   

3.4 Integracja w obrębie systemu rejestry publiczne w turystyce 

Lp. WYMAGANIA PODSTAWOWE Kategoria 

1. Systemy na poziomie Ministerstwa Sportu i Turystyki komunikuje się i integruje 
w obrębie wspólnej platformy z produktami projektu Ubezpieczeniowego 
Funduszu Gwarancyjnego, któremu powierzono prowadzenie oraz stworzenie 
systemu teleinformatycznego do obsługi Centralnej Ewidencji Organizatorów 
Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług 
Turystycznych –CEOTiPUNPUT, która zastąpi obecną Centralną Ewidencją 
Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych CEOTiPT. 

K-II 

3.5 Opis ról i użytkowników 

Grupy użytkowników: 

 administratorzy MsiT – mają prawo edytowania słowników i wprowadzania poprawek do systemu;, 
dodawania i edycji uprawnień użytkowników, zarządzania polityką haseł; dostęp wymaga 
logowania; nie mają prawa edycji wpisów w bazie; 

 użytkownicy MsiT – mają prawo przeglądania wybranych danych wprowadzonych przez 
marszałków; nie mają prawa edycji danych wprowadzonych przez marszałków województw; 
dostęp wymaga logowania; 

https://turystyka.gov.pl/cwos/index
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 użytkownicy z urzędów marszałkowskich – wprowadzają dane do rejestrów; mogą edytować tylko 
wpisy, których sami dokonali, zaś przeglądać jedynie wybrane dane osób podległych innym 
urzędom marszałkowskim; dostęp wymaga logowania; 

 internauci – mają prawo przeglądania jedynie wybranych danych, oraz dostęp do modułów 
mapowego i statystyk; dostęp nie wymaga logowania. 

Użytkownicy z MsiT mogą: 

przeglądać wprowadzone przez urzędy marszałkowskie dane (w tym dotyczące osób i organizacji 
wykreślonych z rejestru), generować statystyki, generować raporty, przeglądać historię zmian. 

Użytkownicy z urzędów marszałkowskich mogą: 

dokonywać wpisów do rejestrów, przeglądać dane wpisane przez inne urzędy, generować raporty i 
statystyki, przeglądać wykaz osób i organizacji wykreślonych z rejestru, dodawać przeprowadzone przez 
siebie kontrole, przeglądać własne kontrole oraz kontrole przeprowadzone w stosunku do podlegających im 
osób i organizacji. Przeglądać historię zmian. Nie mogą edytować danych wpisanych przez inne urzędy. 

Internauci mają możliwość przeglądania danych publicznych, generowania zbiorczych statystyk. 

 

4. Wymagania dotyczące dokumentacji systemu 

 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji wynikającej z niniejszego przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymaganiami uzgodnionymi z Zamawiającym. 

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca przygotuje następującą dokumentację: 

Projekt Architektury zawierający minimum: 

a. Projekt funkcjonalny Systemu – dokument zawierający wizję budowanych systemów obejmujący 

swoim zakresem wytworzenie wszystkich narzędzi planowanych do realizacji w ramach projektu. 

Dokument zawiera opis funkcjonalności i zasad działania poszczególnych elementów tworzonego 

systemu m.in.:  

o Model dziedziny; 

o Model funkcjonalny (opis usług aplikacyjnych, tj. komponentów systemów 
informatycznych, realizujących określone funkcjonalności);  

o Model komunikacji z zewnętrznymi źródłami danych (katalog zewnętrznych źródeł 
danych, katalog interfejsów);  

o Model danych (magazyny systemu gromadzenia danych);  

o Katalog aktorów (zawiera m.in. określenie realizacji aktorów systemu z usługami 
aplikacyjnymi).  

 

b. Projekt techniczny Systemu – dokument na potrzeby planowania rozwoju systemu lub 

jego integracji z innymi systemami, zawierający przekrojowe informacje o sposobie 

realizacji systemu na różnych poziomach szczegółowości. Dokument powinien zawierać 

informacje dotyczące założeń przyjętych przy realizacji systemu, zawierający m.in.:  

o Analizę dostępnej infrastruktury IT;  

o Opis architektury docelowej; 

o Opis architektury technologicznej: (metoda opisu, oprogramowanie aplikacyjne; 
infrastruktura oprogramowania; Logiczna infrastruktura sprzętowa); 

o Model infrastruktury maszyn logicznych;  
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o Środowisko przetwarzania;  

o Wytyczne dla infrastruktury technicznej, zawierające m. in.:  

• Opis wytycznych dla infrastruktury technicznej (w tym dla infrastruktury 
wirtualizacyjnej, sprzętowej i sieciowej);  

• Wytyczne dotyczące licencji i zasad licencjonowania. 

Zamawiający wymaga, aby przekazywana przez Wykonawcę dokumentacja była w języku polskim, w formie 
elektronicznej. Dokumentacja zostanie przekazana Zamawiającemu w formie elektronicznej poprzez 
umieszczenie w repozytorium, wskazanym przez Zamawiającego, lub poprzez dostarczenie dokumentów, 
po uzgodnieniu z Zamawiającym, na płycie CD/DVD. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu dokumentację w wersji papierowej. Zapis odnośnie dostarczenia dokumentów w formie 
papierowej musi być zapisany w protokole odbioru dokumentu. 

Oprócz dokumentacji elektronicznej/papierowej Wykonawca zobowiązany jest do opatrzenia 
dostarczonego kodu źródłowego odpowiednimi komentarzami pozwalającymi osobie niepracującej przy 
jego tworzeniu na zrozumienie jego celowości i logiki. 

W przypadku Oprogramowania Standardowego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
dokumentacji produktu pochodzącej od producenta. 

 

 

Lp. WYMAGANIA PODSTAWOWE Kategoria 

1. 
Podręcznik użytkownika K-I 

 

 

1. Podstawowym dokumentem stanowiącym załącznik do oprogramowania 
powinien być podręcznik użytkownika (aktualizowany wraz  z kolejnymi 
wersjami oprogramowania), dostępny również w formie pdf z możliwością 
jego wydrukowania. 

 

 

2. Podręcznik powinien opisywać obszernie pełną funkcjonalność aplikacji, jak 
również zawierać opisy ścieżek wykonywanych funkcji, w tym także 
wskazywać sposób obsługi sytuacji wyjątkowych z zaznaczeniem 
elementów, na które użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę. 

 

 
3. Ponadto dokumentacja oprogramowania powinna zawierać instrukcję 

instalacji, a także opis platformy sprzętowej i programowej wymaganej do 
instalacji oprogramowania. 

 

 
4. Dokumentacja użytkownika powinna zawierać także pełną listę 

skomentowanych komunikatów o błędach. 
 

 

5. Z uwagi na wymagania dotyczące posiadania niezbędnej dokumentacji 
przez administratora danych osobowych w zakresie struktury danych i 
powiązań między nimi jednym z elementów dokumentacji powinien być 
logiczny model danych. 

 

2. Projekt systemu K-I 

 

Dokument musi dostarczyć co najmniej poniższy zakres informacji: 
1. Opisy ról; 

2. Projekt wymagań funkcjonalnych, procesów biznesowych wspieranych przez 

system; 

3. Projekt wymagań pozafunkcjonalnych w zakresie: pojemności, dostępności, 

wydajności, ergonomii, interfejsów użytkownika i systemowych, otwartości i 
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przenoszalności; 

4. Projekt logiczny systemu w zakresie: komponentów, aplikacji, interfejsów, 

wzajemnych relacji i relacji do baz danych; 

5. Projekt architektury technicznej w zakresie: opis i wykazu komponentów 

infrastrukturalnych i urządzeń, zwymiarowanie infrastruktury w zakresie 

serwerów, pojemności dyskowych, łączy, projektowane parametry 

konfiguracji i parametryzacji muszą zapewnić wydajność oraz dostępność 

systemu  

6. Projekt architektury bezpieczeństwa w zakresie: spełnienia wymagań 

formalnych, rozwiązań fizycznych w zakresie zabezpieczeń, procedur 

dostępowych, wykonywania kopii bezpieczeństwa i odtwarzania, zarządzania 

użytkownikami – grupami i rolami, separacji uprawnień; 

7. Projekt baz danych w zakresie: schematu baz danych, opisu procedur, 
widoków, indeksów, zabezpieczeń; 

3. Plan testów K-I 

 

Dokument musi dostarczyć co najmniej poniższy zakres informacji: 
1. Cel i zakres testów; 

2. Podział odpowiedzialności w zakresie realizacji między Wykonawcę a 

Zamawiającego; 

3. Opisy ról; 

4. Rodzaj i opis testów; 

5. Opis środowiska testowego i danych testowych; 

6. Klasy błędów i procedury ich obsługi; 

7. Mierniki i zasady oceny błędów; 

8. Harmonogram realizacji testów; 

9. Scenariusze testowe; 

10. Kryteria akceptacji testów; 

 

4. Plan wdrożenia K-I 

 

Dokument musi dostarczyć co najmniej poniższy zakres informacji: 
1. Cel i zakres wdrożenia; 

2. Podział odpowiedzialności w zakresie realizacji  między Wykonawcę a 

Zamawiającego; 

3. Opisy ról; 

4. Harmonogram wdrożenia; 

5. Opis sposobu organizacji procesu wdrożenia; 

6. Kryteria akceptacji wdrożenia; 

 

5. Plan szkoleń K-I 

 

Dokument musi dostarczyć co najmniej poniższy zakres informacji: 
1. Cel i zakres szkoleń; 

2. Podział odpowiedzialności w zakresie realizacji między Wykonawcę a 

Zamawiającego; 

3. Opisy ról; 

4. Opis procesu szkoleń i przekazywania wiedzy; 

5. Harmonogram szkoleń; 
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6. Dokumentacja powykonawcza wraz z kodami źródłowymi K-I 

 

Dokumentacja podzielona zostanie na następujące typy dokumentacji: 
1. Techniczno-funkcjonalna – dostarczająca informacje o wytworzonym 

systemie w oparciu o projekt techniczno-funkcjonalny;  

2. Dokumentacja użytkownika – opis systemu z perspektywy Użytkownika 

końcowego: 

a. Zakres działania systemu, podział na moduły i podsystemy, 

wzajemne relacje, 

b. Funkcje użytkowe i realizacja procesów biznesowych, 

c. Wprowadzanie, edycja, usuwanie, wyszukiwanie i przetwarzanie 

danych, 

d. Zbiory danych i raportowanie, 

e. Role w systemie, 

f. Komunikaty systemowe, błędy; 

3. Dokumentacja administracyjna – opis systemu z perspektywy 

administratora: 

a. Zakres działania systemu, podział na moduły i podsystemy, 

wzajemne relacje, 

b. Instalacja, konfiguracja i parametryzacja, 

c. Definiowanie, nadawanie, odbieranie ról i uprawnień do systemu, 

d. Procedury eksploatacyjne, 

e. Procedury archiwizacji i odtwarzania danych, 

f. Procedury zarządzania wersją i konfiguracją, 

g. Obsługa błędów; 

4. Dokumentacja kodów źródłowych: 

a. numer wersji; 

b. szczegółową procedurę instalacji poszczególnych części 

oprogramowania oraz  bibliotek i zasobów; 

c. pakiet obejmujący kody źródłowe całego systemu wraz ze 

skryptami tworzącymi i konfigurującymi bazę danych oraz 

instrukcję kompilacji i konsolidacji poszczególnych elementów 

oprogramowania, a także wszystkie elementy dodatkowe służące 

kompilacji i konsolidacji, z uwzględnieniem wszystkich etapów 

tworzenia oprogramowania na założonej linii technologicznej; 

 

7. Zasady eksploatacji K-I 

 
Dokument musi dostarczyć co najmniej poniższy zakres informacji: 

1. Procedury eksploatacyjne; 
 

8. Zasady szacowania pracochłonności prac rozwojowych K-I 

 

1. Opisy metody szacowania złożoności oprogramowania;  

2. Wymiarowanie pracochłonności modyfikacji funkcjonalnych; 

3. Wymiarowanie pracochłonności modyfikacji niefunkcjonalnych; 

 

7. Komunikacja z użytkownikiem 

Lp. WYMAGANIA PODSTAWOWE Kategoria 
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1. 

Językiem obowiązującym w komunikacji z użytkownikiem jest język polski. 
Dotyczy to: menu, wszelkich komunikatów, możliwości wprowadzania, 
wyświetlania, sortowania i drukowania znaków polskich. Jedynym 
odstępstwem w tym zakresie mogą być komunikaty z poziomu zarządzania 
bazy danych, dotyczące sytuacji awaryjnych, ale muszą one być opisane i 
wyjaśnione po polsku w dokumentacji użytkowej aplikacji. 

K-I 

2. 

System  należy testować w każdym momencie tzw. Cyklu życia produktu pod 
względem jego komunikacji z użytkownikiem z wykorzystaniem technik User 
Experience (UX), testów użyteczności, w tym z użytkownikami. Każde z badań 
powinno być nagrywane. Po skończonych badaniach wyniki powinny być 
poddane analizie, a wnioski i rekomendacje zapisane w formie raportu. 
Badania należy wykonywać z wykorzystaniem minimum następujących 
technik: audyt użyteczności, wędrówki poznawczej, heat-map, badania 
fokusowe, card sorting itp. 

K-I 

3. 
Oprogramowanie powinno zapewnić jednolity sposób komunikacji z 
użytkownikiem. 

K-I 

4. Oprogramowanie powinno być jednolite graficznie. K-I 

5. 
Oprogramowanie powinno być przejrzyście zaprojektowane. Sposób dostępu 
do menu powinien być w całej aplikacji jednolity. Należy zapewnić logiczną 
hierarchię funkcji, opcji, możliwości. 

K-I 

6. 
Na oknach służących do wprowadzania danych powinny być wyróżnione pola 
do wprowadzenia danych obligatoryjnych oraz podpowiedziane (wpisane w 
pola) dane domyślne. 

K-I 

7. 
Komunikacja z użytkownikiem powinna być oparta na oknach, ikonach, menu i 
wskaźnikach. 

K-I 

8. 
Oprogramowanie powinno stosować jasne, przejrzyste i zwięzłe komunikaty o 
błędach oraz posiadać system podpowiedzi (kod i  specyfikacja błędu). 

K-I 

9. 
Oprogramowanie musi wspierać użytkownika poprzez wbudowany ogólny 
(skorowidz haseł) oraz kontekstowy system pomocy. 

K-I 

8. Wymagania na administrowanie systemem 

Lp. WYMAGANIA PODSTAWOWE Kategoria 

1. 
Dostęp do aplikacji do poziomu użytkownika wprowadzającego dane i 
administratora jest dozwolony tylko dla zidentyfikowanych użytkowników o 
właściwych uprawnieniach: 

K-I 

 
1) każdy użytkownik powinien mieć unikatowy identyfikator, który musi być 

wprowadzany razem z osobistym hasłem, aby uzyskać dostęp do aplikacji, 
K-I 

 
2) wprowadzenie niewłaściwego identyfikatora lub hasła musi spowodować 

uniemożliwienie użytkownikowi dostępu do systemu, 
K-I 

 
3) próba nieuprawnionego dostępu powinna spowodować zablokowanie 

konta i konieczność interwencji administratora systemu, 
K-I 

 
4) wszystkie udane i nieudane próby dostania się do systemu muszą być 

zapisywane w dzienniku zdarzeń, 
K-I 

 
5) powinna istnieć operacja umożliwiająca zmianę każdego hasła: 

użytkownik – tylko własne hasło; administrator – wszystkie hasła, 
K-I 
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6) dla podstawowego poziomu bezpieczeństwa do uwierzytelnienia 

użytkownika niezbędne jest wymuszenie zmiany hasła nie rzadziej niż co 
30 dni, hasło powinno składać się co najmniej z 6 znaków, 

K-I 

 

7) dla wysokiego poziomu bezpieczeństwa do uwierzytelnienia użytkowników 
należy użyć hasła składającego się z co najmniej 8 znaków, 
zawierającego małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne, ponadto 
wobec danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia, które są przesyłane 
w sieci publicznej należy zastosować środki ochrony kryptograficznej, 

K-I 

 
8) powinna być możliwość codziennego raportowania wszystkich prób 

nieuprawnionego dostępu do systemu. 
K-I 

2. 
Aplikacja powinna zapewniać dostęp do funkcji administrowania tylko dla 
określonej grupy uprawnionych użytkowników. 

K-I 

3. Aplikacja powinna wspomagać obsługę słowników poprzez: K-II  ⃰

 1) możliwość utworzenia nowej wersji słownika (tylko na poziomie MsiT),  

 2) możliwość utworzenia nowej pozycji słownika (tylko na poziomie MsiT),  

 
3) możliwość dezaktywacji pozycji słownika – zakończenie okresu ważności 

pozycji (tylko na poziomie MsiT), 
 

 4) możliwość wczytania komunikatu XML zawierającego zestaw słowników,  

4. Aplikacja powinna wspomagać obsługę kont użytkowników poprzez możliwość: K-I 

 1) rejestrowania konta użytkownika w systemie, K-I 

 2) modyfikacji danych konta użytkownika, K-I 

 3) nadawania uprawnień użytkownikowi, K-I 

 
4) zablokowania konta użytkownika (np. z powodu urlopu, dłuższej choroby 

lub szkolenia), 
K-I 

 5) odblokowania konta użytkownika, K-I 

 
6) trwałej dezaktywacji konta użytkownika – np. zwolnienie pracownika 

(w przypadku gdy osoba zwolniona zostaje zatrudniona ponownie 
zakładane jest nowe konto z nowym identyfikatorem), 

K-I 

5. 
Aplikacja powinna wspomagać obsługę ról użytkowników (rola jest to 
definiowalny zestaw uprawnień do wykonania określonych funkcji systemu) 
poprzez możliwość: 

K-I 

 1) zapisania definicji roli (zestaw uprawnień do wykonania akcji), K-I 

 2) modyfikacji definicji roli, K-I 

 3) usunięcia definicji roli z zestawu ról w systemie. K-I 

6. Aplikacja powinna wspomagać administrowanie uprawnieniami poprzez: K-I 

 1) możliwość przypisania użytkownikowi wybranego zestawu ról, K-I 

 
2) możliwość odebrania użytkownikowi uprawnienia do wykonania wskazanej 

akcji, 
K-I 

 
3) możliwość nadania użytkownikowi uprawnienia do wykonania wskazanej 

akcji, 
K-I 
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4) kontrolę uprawnień w momencie próby wykonania akcji (każda akcja 

powinna być możliwa do wykonania tylko przez uprawnionego 
użytkownika). 

K-I 

7. 
Aplikacja powinna wspomagać administrowanie procesem śledzenia akcji 
wykonywanych przez użytkowników poprzez: 

K-I 

 1) możliwość określania zestawu śledzonych akcji, K-I 

 
2) prowadzenie dziennika zdarzeń, zawierającego zapis wykonania lub próby 

wykonania śledzonej akcji (data, czas, identyfikator akcji, identyfikator 
użytkownika ), 

K-I 

 
3) istnienie mechanizmu do selektywnego przeglądania dziennika zdarzeń i 

raportowania (wydruki). 
K-I 

8. 
Aplikacja powinna zapewniać obsługę tworzenia i administrowania kopiami 
bezpieczeństwa bazy danych poprzez możliwość: 

K-I 

 
1) tworzenia kopii bezpieczeństwa bazy danych systemu – pełnej oraz 

przyrostowej, 
K-I 

 2) prowadzenia ewidencji nośników, K-I 

 
3) odtwarzania stanu bazy danych systemu z kopii bezpieczeństwa i pliku 

logu transakcji na zadany moment w czasie. 
K-I 

9. 
Aplikacja w zakresie administracji powinna także umożliwiać drukowanie  listy i 
zawartość słowników, zawierającej między innymi: nazwę słownika, typ 
słownika, kod pozycji słownika, opis, datę obowiązywania, kod sprawozdawczy.  

K-II ⃰  

10. Instalacja systemu.  

 
1. Instalacja systemu powinna być łatwa do przeprowadzenia przy pomocy 
procedury automatycznej instalacji. 

K-I 

 
2. Codzienna obsługa eksploatacyjna powinna być na tyle prosta, aby mogła 
być wykonywana przez osoby nie posiadające wykształcenia informatycznego.  

K-I 
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9. Platforma sprzętowa  

Lp. WYMAGANIA PODSTAWOWE Kategoria 

1. 
Dla celów przeprowadzania testów oprogramowania w ramach procedury 
zgodności ministerstwo udostępni maszynę testową. 

K-I 

2. 

Opracowanie specyfikacji sprzętu na podstawie, projektu technicznego systemu 
i testów dotyczących wydajności infrastruktury sprzętowej, pozwalającej na 
zapewnienie odpowiedniej wydajności, przepustowości oraz dostępności 
narzędzi i usług na zakładanym poziomie. Dokumentację tą należy przekazać 
najpóźniej na 1,5 miesiąca przed końcem projektu. 

K-I 

 

5. DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

10. Wykonawca będzie zobowiązany, w trakcie realizacji Umowy, stosować się do wytycznych 

bezpieczeństwa systemów IT. Wytyczne zostaną przekazane po podpisaniu Umowy i będą w 

szczególności zawierać: 

a) wytyczne dotyczące nadawania uprawnień,  

b) wytyczne dotyczące tworzenia kopii zapasowych,  

c) wytyczne dotyczące budowy haseł,  

d) wytyczne dotyczące zarządzania zmianami i konfiguracją,  

e) wytyczne dotyczące zabezpieczenia systemu informatycznego.  

11. Wykonawca zapewnia, że w dokumentacji wskaże, jaka powinna być przygotowana infrastruktura 

sprzętowa, aby zapewnić wydajność, przepustowość oraz dostępność narzędzi i usług.  

12. Wykonawca zapewni infrastrukturę techniczną (sprzęt) oraz systemy operacyjne oraz licencje na 

infrastrukturę programową (bazy danych i aplikacje) dla środowiska developerskiego, które będzie 

wykorzystywał do tworzenia produktów – w zakres niniejszego zamówienia nie wchodzi 

przekazanie Zamawiającemu środowiska developerskiego. 

13. Wykonawca będzie realizował niniejsze zamówienie zgodnie z opracowanym przez niego oraz 

zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem realizacji prac – w uzasadnionych 

przypadkach harmonogram będzie podlegał aktualizacjom. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji zawierającej uzgodniony z 

Zamawiającym proces wytwórczy dla realizacji niniejszego zamówienia, który będzie uwzględniał 

możliwość nadzoru i monitorowania prac przez Zamawiającego.  

15. Zamówienie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych. 

 

8. Definicje i skróty 

l.p. Skrót/definicja opis 

1. MsiT Ministerstwo Sportu i Turystyki 

2. CWOH Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich 

https://turystyka.gov.pl/cwoh/index
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3. CEOTiPT Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych 

4. CEOTiPUNPUT Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających 
Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych 

5. CWOS Centralny Wykaz Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników 
Górskich 

6. CWPG Centralny Wykaz Przewodników Górskich 

7. GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

8. WCAG 2.0 Web Content Accessibility Guidelines  

9. http (ang. Hypertext Transfer Protocol) – protokół przesyłania dokumentów 
hipertekstowych to protokół sieci WWW (ang. World Wide Web) 

10. SOAP Simple Object Access Protocol – protokół komunikacyjny, wykorzystujący XML 
do kodowania wywołań i najczęściej protokołu http do ich przenoszenia, 
możliwe jest jednak wykorzystanie innych protokołów do transportu danych 

11. WSDL język oparty na XML służący do definiowania usług internetowych 

12. ODF Open Document (znany również jako ODF oraz ISO/IEC 26300, pełna nazwa: 
Open Document Format for Office Applications) to otwarty standard ISO 
formatu plików pakietów biurowych. Obejmuje dokumenty tekstowe, arkusze 
kalkulacyjne, wykresy i prezentacje multimedialne 

13. CMS system zarządzania treścią (content management system) — aplikacja 
internetowa lub ich zestaw, pozwalająca na łatwe zarządzanie częścią 
prezentacyjną serwisu, jego aktualizację i rozbudowę 

14. CSS Cascading Style Sheets to język służący do opisu formy prezentacji 
(wyświetlania) stron WWW został opracowany przez organizację W3C 

15. SQL Structured Query Language – strukturalny język zapytań używany do tworzenia, 
modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz 
danych 

16. SOA Architektura zorientowana na usługi[edytuj] Architektura oparta na usługach 
(ang. Service-Oriented Architecture) – koncepcja tworzenia systemów 
informatycznych, w której główny nacisk stawia się na definiowanie usług, 
które spełnią wymagania użytkownika. 

17. XML Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język 
Znaczników – uniwersalny język znaczników przeznaczony do reprezentowania 
różnych danych w strukturalizowany sposób. Jest niezależny od platformy, co 
umożliwia łatwą wymianę dokumentów pomiędzy heterogenicznymi (różnymi) 
systemami i znacząco przyczyniło się do popularności tego języka w dobie 
Internetu. XML jest standardem rekomendowanym oraz specyfikowanym przez 
organizację W3C 

18. XML Schema opracowany przez W3C standard służący do definiowania struktury dokumentu 
XML 

19. INSPIRE Infrastructure for Spatial InfoRmation in Europe (Infrastruktura Informacji 
Przestrzennej w Europie). Innymi słowy jest to zespół środków prawnych, 
organizacyjnych i technicznych wraz z powiązanymi z nimi usługami oferujący 
powszechny dostęp do danych przestrzennych na terenie Unii Europejskiej 

20. WGS 84 World Geodetic System ’84 – zbiór parametrów (z 1984) określających wielkość 

https://turystyka.gov.pl/ceotipt_p_84.html
https://turystyka.gov.pl/cwos/index
https://turystyka.gov.pl/cwptipw/index
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i kształt Ziemi oraz właściwości jej potencjału grawitacyjnego. System ten 
definiuje elipsoidę, która jest generalizacją kształtu geoidy, wykorzystywaną do 
tworzenia map 

21. WMS Web Map Service to międzynarodowy standard udostępniania danych 
przestrzennych w Internecie w postaci rastrowej. Standardy techniczne 
dostępne są na stronie Open Geospatial Consortium (OGC) 

22. WFS Web Feature Service to międzynarodowy standard udostępniania danych 
przestrzennych w Internecie w postaci wektorowej. Standardy techniczne 
dostępne są na stronie Open Geospatial Consortium (OGC) 

23. W3C World Wide Web Consortium, to organizacja, która zajmuje się ustanawianiem 
standardów pisania i przesyłu stron WWW 

24. XHTML Extensible HyperText Markup Language, rozszerzalny język znaczników 
hipertekstowych – język służący do tworzenia stron WWW ogólnego 
przeznaczenia. Specyfikacje XHTML przygotowuje organizacja W3C 

25. GML Geography Markup Language – oparty na XML (eXtensible Markup Language) 
język opracowany przez Open Geospatial Consortium do transferu danych 
geograficznych. GML jest językiem formalnym służącym do opisu danych 
geograficznych zgodnie z zasadami opisanymi w normie ISO 19136:2007. 

26. ITIL Information Technology Infrastructure Library – kodeks postępowania dla 
działów informatyki. Zbiór zaleceń, jak efektywnie i skutecznie oferować usługi 
informatyczne. 

27. JSON JSON, JavaScript Object Notation – format wymiany danych komputerowych. 
JSON jest formatem tekstowym, bazującym na podzbiorze języka JavaScript. 

28. Użytkownik 
końcowy 

Osoba pracująca w systemie wykonująca konkretne zadania z wykorzystaniem 
sutemu  

29. UX User experience (ang. doświadczenie użytkownika) – całość wrażeń, jakich 
doświadcza użytkownik podczas korzystania z produktu. 

9. Historia zmian 

l.p. Data 
modyfikacji 

Modyfikujący Opis modyfikacji 

1.  09.2017 Piotr Dobrzyński Utworzenie dokumentu 

2.  10.2017 Piotr Dobrzyński Wprowadzenie uwag pracowników MSiT 

3.  04.2018 Piotr Dobrzyński Wprowadzenie uwag pracowników urzędów 
marszałkowskich 

4.  08.2018 Piotr Dobrzyński Wprowadzenie uwag POT 

5.  09.2018 Piotr Dobrzyński Rozbudowa o aplikację mobilną 

6.  01.2019 Piotr Dobrzyński Wprowadzenie uwag Departamentu Turystyki 

7.  01.2019 Elżbieta Wyrwicz Wprowadzenie uwag Dyrektor Departamentu Turystyki 

8. 0
2 

02.2019 Piotr Dobrzyński Wprowadzenie uwag organizacji zrzeszających obiekty 
hotelarskie 

9. 3 03.2019 Piotr Dobrzyński 

Marcin Wisiorowski 

Edycja dokumentu 

https://pl.wikipedia.org/wiki/JavaScript
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10. 04.2019 Elżbieta Wyrwicz 

Hanna Jakonowska 

Edycja dokumentu 

 

                                                 
 


