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1 LOGOWANIE DO APLIKACJI  
Aplikacja jest udostępniona pod domeną http://powietrze.metropoliagdansk.pl. Aplikacja 

zaprezentuje ekran logowania z możliwością wpisania danych użytkownika w postaci adresu e-mail 

oraz przypisanego hasła (Rys. 1). W aplikacji zostało udostępnione konto użytkownika przez 

administratora systemu o następujących danych: 

 Nazwa użytkownika: przekazane osobnym kanałem dystrybucji informacji w projekcie.  

 Hasło: przekazane osobnym kanałem dystrybucji informacji w projekcie.  

Powyższe dane należy wpisać w odpowiednie pola na ekranie i zatwierdzić przyciskiem „Zaloguj”.  

 

Rys. 1 Ekran logowania 

W ten sposób zostanie rozpoczęta sesja użytkownika (Rys. 2). Długość sesji użytkownika została 

ustawiona na 1 440 sekund.  

Po prawidłowym zalogowaniu aplikacja zaprezentuje ekran powitalny. 

http://powietrze.metropoliagdansk.pl/
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Rys. 2 Ekran powitalny 

2 USTAWIENIE NOWEGO HASŁA 
System umożliwia ustawienie nowego hasła przez użytkownika. W celu ustawienia nowego hasła 

należy kliknąć w link „Zapomniałem hasła” (Rys. 3). 

 

Rys. 3 Ekran logowania - zapomniałem hasła 
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System zaprezentuje ekran z możliwością podania adresu e-mail (Rys. 4). 

 

Rys. 4 Żądanie nowego hasła 

Konto użytkownika w systemie musi być zarejestrowane na konto wskazywane w formatce 

„Zapomniałem hasła”. W przeciwnym wypadku system poinformuje, że konto o podanym adresie 

email nie istnieje w systemie. Po prawidłowym wypełnieniu formularza system wyśle wiadomość 

e-mail z instrukcją ustawienia nowego hasła w systemie oraz linkiem aktywującym formatkę wpisania 

nowego hasła. Użytkownik musi wprowadzić hasło dwukrotnie i kliknąć przycisk „Zapisz”. System 

ustawi nowe hasło, a użytkownik może dokonać próby logowania do systemu wg schematu opisanego 

w pkt. 1. 
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3 PANEL KONTROLNY ORAZ POZYCJE MENU 
Po prawidłowej akcji logowania system przeniesie użytkownika do strony startowej aplikacji, zwanej 

również panelem kontrolnym (Rys. 5). 

 

Rys. 5 Widok aplikacji po zalogowaniu 

 W lewym górnym rogu aplikacji widnieje logo Województwa Pomorskiego. Następnie umiejscowiona 

jest ikona umożliwiająca chowanie oraz przywracanie etykiet pozycji menu (przydatne w sytuacji, gdy 

użytkownik korzysta z urządzenia mobilnego o niskiej rozdzielczości).  

W prawym górnym rogu widnieje nazwa użytkownika aktualnie zalogowanego do systemu (o ile 

ustawiono). Menu rozwijalne po prawej stronie umożliwia zakończenie sesji pracy z aplikacją 

powodujące wylogowanie użytkownika.  

Po lewej stronie system prezentuje wszystkie dostępne pozycje menu dla zalogowanego użytkownika 

(moduły), które zostały przypisane przez administratora dla danego użytkownika. Użytkownik widzi 

tylko przypisane mu moduły oraz pomoc. 

System posiada moduły dla użytkowników:  

 realizacja PGN 

 realizacja ZIT 

 realizacja POP2016-2020 

 realizacja POP2021-2026 
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 decyzje (emisje) – dotyczy tylko powiatów 

Dodatkowo moduł „pomoc”. 

 

Administrator systemu posiada 2 dodatkowe moduły, które służą mu administrowaniem 

użytkowników i jednostek terytorialnych: moduły „jednostki” oraz „użytkownicy”. 

 

Rys. 6 Panel kontrolny maksymalnie rozszerzony - administratora 

Na dole system prezentujemy loga w aplikacjach realizowanych ze współudziałem środków 

finansowych Unii Europejskiej, WFOŚiGW.  
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4 MODUŁ REALIZACJA POP 2021-2026 
Realizacja POP 2021-2026 jest modułem, w której do wyboru mamy 3 oddzielne funkcjonalności 

(moduły 2-go stopnia): 

 wypełnij sprawozdanie 

 zarządzanie 

 biblioteka 

 

Rys. 7 Zakładki modułu Realizacja POP 2021-2026 

Moduł służy do wprowadzenia sprawozdania z realizacji działań wynikających z Programu Ochrony 

Powietrza dla strefy pomorskiej lub strefy aglomeracji trójmiejskiej. Każdy użytkownik przypisany jest 

do danej jednostki terytorialnej, która ma przypisane działania do realizacji w ramach POP zgodnie 

z obowiązującymi uchwałami. Użytkownik widzi tylko właściwy POP oraz działania, dla którego został 

przypisany.  

4.1 Wypełnij sprawozdanie 
Jest to moduł 2-go stopnia służący wypełnieniu sprawozdania z realizacji POP na lata 2021-2026 

i złożeniu go do zatwierdzenia przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. 

Po wejściu do modułu widzimy przypisane jednostce zgodnie z obowiązującą uchwałą informacje, 

które należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie z uchwałą Gminy i Powiaty powinny złożyć 

sprawozdania do końca lutego roku następnego po okresie sprawozdawczym (np. do 28 lutego 2022 r. 

za rok 2021). Na ekranie pojawiają się dane konieczne do wypełnienia sprawozdania  oraz przyciski 
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umożliwiające sprawdzenie poprawności wypełnienia sprawozdania  (Sprawdź), możliwość złożenia 

sprawozdania  (Złóż), możliwość eksportu do pliku w formacie .xlsx (Eksport) oraz powrót do 

poprzedniego okna (Powrót). 

 

Rys. 8 Widok karty „Wypełnij sprawozdanie” 

Elementy do wypełnienia stanowią : 

 Informacje ogólne – dane konieczne do zidentyfikowania jednostki 

 Działania według kodu – przypisane do jednostki i roku sprawozdawczego, w zależności od 

jednostki i roku ich liczba oraz rodzaj ulegają zmianie zgodnie z przyjętymi uchwałami. 

Elementy do wypełnienia można zwijać i rozwijać celem lepszej nawigacji.  

4.1.1 Informacje ogólne 

Wypełnienie danych następuje po kliknięciu pola „Edytuj” w prawym górnym rogu każdego 

z elementów do wypełnienia: 
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Rys. 9 Widok przycisku „Edytuj” celem wypełnienia elementu sprawozdania  

Po przejściu do wypełnienia elementu należy wypełnić dane w wierszach zaznaczonych białym polem 

(elementy na szaro zostały uzupełnione automatycznie w oparciu o przypisane dane do jednostki). 

 

Rys. 10 Widok edycji elementu „Informacje ogólne” 
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W elemencie „Informacje ogólne”, wymagane pola do wypełnienia to co najmniej: 

8. Nazwa organu przedstawiającego sprawozdanie 
 

9. Imię i nazwisko osoby do kontaktu 
 

10. Numer służbowy telefonu osoby do kontaktu 
 

11. Służbowy adres e-mail osoby do kontaktu  

Po wypełnieniu elementu należy zapisać wypełnienie przyciskiem „Zapisz” (klawisz Enter odpowiada 

przyciskowi „Zapisz”). 

4.1.2 Działania 

Wejście do każdego działania następuje analogicznie jak Elementu „Informacje ogólne” poprzez 

przycisk „Edytuj”, po wejściu do danego działania należy wypełnić pola zaznaczone na biało. 

W zależności od działania wymagane są odrębne dane niezbędne do wypełnienia celem przesłania 

sprawozdania . 

 

Działanie WpsPomZSO i WpsArtZSO 

Działanie dotyczące wymiany kotłów (dotyczy tylko gmin) w każdym roku obowiązywania Programów 

Ochrony Powietrza, wymagane pola do wypełnienia to: 

 Pkt 10 Wskaźnik(i) monitorowania postępu: 

 Liczba wymian źródeł ogrzewania z paliwa stałego [szt] 

 Pkt 11-17 tabela dot. Rodzajów wymian kotłów 

Uwaga liczba wskazana w polu pkt 10 musi być tożsama z sumą liczb wpisanych w tabeli pól 11-17. 

 Pkt 21 Szacunkowa wysokość całkowita poniesionych kosztów [PLN] 
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Rys. 11 Część widoku działania WpsPomZSO i WpsArtZSO 

Pola oznaczone kolorem szarym zostały już wypełnione lub zostaną wypełnione na podstawie 

wpisanych pozostałych pól oznaczonych kolorem białym. 

Działanie WpsPomEdEk i WpsArtEdEk 

Działanie dotyczące akcji edukacyjnych (dotyczy gmin i powiatów) w każdym roku obowiązywania 

Programów Ochrony Powietrza, jest to jedyne działanie przeznaczone dla powiatów, wymagane pola 

do wypełnienia to: 

 Pkt 10 Wskaźnik(i) monitorowania postępu: 

 Liczba ogólnopolskich lub wojewódzkich akcji edukacyjnych, w których gmina/powiat 

wzięła udział 

 Liczba przeprowadzonych akcji edukacyjnych 

 Pkt 21 Szacunkowa wysokość całkowita poniesionych kosztów [PLN] 

Działanie WpsPomInZe i WpsArtInZe 

Działanie dotyczące inwentaryzacji (dotyczy gmin) dostępne w sprawozdaniach  za rok 2021 i 2023, 

wymagane pola do wypełnienia to: 

 Pkt 10 Wskaźnik(i) monitorowania postępu: 

 Dokument [szt.] zawierający wyniki inwentaryzacji 
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 Pkt 21 Szacunkowa wysokość całkowita poniesionych kosztów [PLN] 

 Pkt 16 Wyniki inwentaryzacji  

Wyniki inwentaryzacji należy przesłać w formie pliku, wymagany jeden z formatów: rtf, doc, docx, xls, 

xlsx. Plik należy zamieścić poprzez przycisk „Wybierz plik” i wybrać plik ze wskazanej lokalizacji, 

a następnie zapisać dokument (Rys. 12). 

 

Rys. 12 Miejsce wgrania pliku z wynikami inwentaryzacji 

 

Działanie WpsPomHrFi i WpsArtHrFi 

Działanie dotyczące harmonogramu wdrażania uchwał antysmogowych (dotyczy gmin) dostępne 

w sprawozdaniach  za rok 2022 i 2023, wymagane pola do wypełnienia to: 

 Pkt 10 Wskaźnik(i) monitorowania postępu: 

 Dokument [szt.] zawierający harmonogram rzeczowo-finansowy 

 Numer uchwały przyjmującej harmonogram 

 Pkt 21 Szacunkowa wysokość całkowita poniesionych kosztów [PLN] 

Działanie WpsPomSyPo i WpsArtSyPo 

Działanie dotyczące systemu wspierającego dla mieszkańców (dotyczy tylko gmin) w każdym roku 

obowiązywania Programów Ochrony Powietrza, wymagane pola do wypełnienia to: 
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 Pkt 10 Wskaźnik(i) monitorowania postępu: 

 Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 

 Liczba spotkań z mieszkańcami 

 System gminnych dotacji celowych – do wyboru tak/nie 

 Numer uchwały wprowadzającej dotacje – jeśli powyżej wybrano „tak” 

 Pkt 21 Szacunkowa wysokość całkowita poniesionych kosztów [PLN] 

Po wypełnieniu wszystkich działań należy skorzystać z przycisku „Sprawdź” celem weryfikacji 

sprawozdania pod kątem wypełnienia wszystkich wymaganych pól w sprawozdaniu. Jeśli wszystkie 

wymagane pola zostały wypełnione pojawi się informacja  na zielonym polu: „Sprawozdanie nie 

posiada błędów”, w przeciwnym razie przy poszczególnym elemencie do wypełnienia pojawi się 

komunikat o błędach do poprawy. 

 

Rys. 13 Sprawdzenie poprawnie wypełnionego sprawozdania  

Sprawozdanie można także wyeksportować do pliku o formacie .xlsx celem dodatkowej weryfikacji 

i zapisu w pliku, służy temu przycisk „Eksport”. 

Uwaga: plik w formacie excel nie jest sprawozdaniem akceptowalnym w przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego, prosimy nie przesyłać tych plików do Urzędu Marszałkowskiego. 

Zgodnie z zapisami programów ochrony powietrza sprawozdania powinny być przekazywane 

wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez platformę sprawozdawczą. 

W celu wysłania sprawozdania  do Urzędu Marszałkowskiego należy skorzystać z przycisku „Złóż” 

(dwukrotne naciśnięcie). Przed wysłaniem pojawi się dodatkowy komunikat informacyjny.  
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Rys. 14 Komunikat przed złożeniem sprawozdania 

Przyciskiem „Złóż” składamy sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego, następnie aplikacja wraca do 

widoku sprawozdania oraz wyświetla informację o złożenie sprawozdania, informacja o złożeniu 

sprawozdania zastała także wysłana w wiadomości na adres e-mail osoby wskazanej do kontaktu 

w części Informacje Ogólne pkt 11. 
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Rys. 15 Komunikat po złożeniu sprawozdania na platformie 

 

Rys. 16 Wiadomość e-mail na skrzynce użytkownika 

Z chwilą złożenia sprawozdania następuje zamknięcie możliwości edycji sprawozdania. Sprawozdanie 

można wyświetlać oraz wyeksportować do pliku poprzez przycisk „Eksport”. Wszelkie zmiany w edycji 

sprawozdania zostały zablokowane. 

4.2 Zarządzanie 
Moduł 2-go stopnia „Zarządzanie” służy zarządzaniu wysłanymi sprawozdaniami.  

Moduł wyświetla wszystkie składane przez jednostkę sprawozdania, umożliwia ich segregację oraz 

sprawdzenie statutu. 
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Rys. 17 Widok modułu 2-go stopnia „Zarządzanie” 

Z modułu można wyświetlić sprawozdanie, wyeksportować sprawozdanie do pliku .xlsx (służą do tego 

ikony na końcu paska sprawozdania) oraz sprawdzić status. 



 
 

18 
 

 

Rys. 18 Możliwe statusy sprawozdania 

Dostępne statusy: 

 Kopia robocza – gdy wypełnianie zostało rozpoczęte ale nie zostało złożone do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 

 Złożone – gdy sprawozdanie zostało złożone do Urzędu Marszałkowskiego 

 Zatwierdzone – gdy sprawozdanie zostało zweryfikowane i zatwierdzone przez Urząd 

Marszałkowski. 

Uwaga: z chwilą zatwierdzenia przez Urząd Marszałkowski sprawozdania, na adres wskazany 

w sprawozdaniu w części Informacje Ogólne pkt 11, zostanie przesłana informacja o zatwierdzeniu 

sprawozdania. 
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Rys. 19 Wiadomość e-mail na skrzynce użytkownika po zatwierdzeniu sprawozdania 

Uwaga: odrzucenie sprawozdania przez Urząd Marszałkowski powoduje przywrócenie sprawozdaniu 

statusu: „kopia robocza” wraz z wysłaniem na adres e-mail Użytkownika informacji o odrzuceniu oraz 

powodem odrzucenie. Sprawozdanie powraca do możliwości edycji i podlega ponownie krokom edycji 

i składania opisanymi w pkt. „Wypełnij sprawozdanie”. 

 

Rys. 20 Wiadomość e-mail na skrzynce użytkownika po odrzuceniu sprawozdania 

W przypadku konieczności dokonania zmian/poprawek w sprawozdaniu po jego złożeniu lub po jego 

zatwierdzeniu, należy skomunikować się z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego 

poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: powietrze@pomorskie.eu z prośbą o odblokowanie 

sprawozdania. W takim przypadku Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego może 

odblokować sprawozdanie, co spowoduje przywrócenie sprawozdaniu statusu: „kopia robocza” wraz 

z wysłaniem na adres e-mail Użytkownika informacji o odblokowaniu sprawozdania. Sprawozdanie 

powraca do możliwości edycji i podlega ponownie krokom edycji i składania opisanymi w pkt. 

„Wypełnij sprawozdanie”. 

4.3 Biblioteka 
Moduł 2-go stopnia „Biblioteka” zawiera garść informacji dot. przyjętych w programach ochrony 

powietrza wskaźników ekologicznych. Ma funkcję jedynie informacyjną dla użytkownika. 

mailto:powietrze@pomorskie.eu
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5 Moduł Decyzje (emisje) 
Moduł Decyzje (emisje) służy wypełnieniu i przesłaniu sprawozdania z wydanych decyzji dotyczących 

emisji zanieczyszczeń do powietrza. Moduł dostępny jest dla powiatów, w tym miast na prawach 

powiatu.  

Moduł Decyzje (emisje) jest modułem, w którym do wyboru mamy 3 oddzielne funkcjonalności 

(moduły 2-go stopnia): 

 wypełnij sprawozdanie 

 zarządzanie 

 biblioteka 

5.1 Moduł wypełnij sprawozdanie 
Jest to moduł 2-go stopnia służący wypełnieniu sprawozdania z wydanych decyzji emisji zanieczyszczeń 

do powietrza za dany rok i złożeniu go do zatwierdzenia przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Pomorskiego. 

Po wejściu do modułu widzimy kartę z Informację ogólną jednostki, która składa sprawozdanie oraz 

przyciski umożliwiające pracę przy sprawozdaniu (powyżej informacji ogólnych). 

 

Rys. 21 Widok karty „Wypełnij Sprawozdanie” 

Przyciski w module „Wypełnij sprawozdanie”: 

 Dodaj decyzję – dodaje kolejną decyzję 
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 Sprawdź – umożliwia sprawdzenie błędów w sprawozdaniu 

 Złóż – umożliwia złożenie sprawozdania  

 Eksport – umożliwia eksportowanie do pliku w formacie .xlsx  

 Powrót – cofa do poprzedniego okna. 

5.1.1 Informacje ogólne 

Wypełnienie danych następuje po kliknięciu pola „Edytuj” w prawym górnym rogu każdego 

z elementów do wypełnienia. 

Po przejściu do wypełnienia elementu należy wypełnić dane w wierszach zaznaczonych białym polem 

(elementy na szaro zostały uzupełnione automatycznie w oparciu o przypisane dane do jednostki).  

 

Rys. 22 Widok edycji elementu „Informacje ogólne” 

W elemencie „Informacje ogólne”, wymagane pola do wypełnienia to co najmniej: 

5. Nazwa organu przedstawiającego sprawozdanie 
 

6. Imię i nazwisko osoby do kontaktu 
 

7. Numer służbowy telefonu osoby do kontaktu 
 



 
 

22 
 

8. Służbowy adres e-mail osoby do kontaktu  

Po wypełnieniu elementu należy zapisać wypełnienie przyciskiem „Zapisz” (klawisz Enter odpowiada 

przyciskowi „Zapisz”). 

5.1.2 Dodanie decyzji 

W celu dodania pierwszej i kolejnych decyzji należy kliknąć przycisk „Dodaj decyzję” w lewym górnym 

rogu: 

 

Rys. 23 Miejsce dodawania decyzji 

Następnie należy wypełnić dane dotyczące wydanej decyzji i Zapisać dane poprzez przycisk „Zapisz” 

znajdujący się na dole okna lub klawisz „Enter”. 
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Rys. 24 Widok wypełniania danych o decyzji 

Po zapisaniu decyzji, pojawia się ona w karcie główniej sprawozdania pod Elementem „informacje 

ogólne”, a w Informacjach Ogólnych pojawia się liczba dodanych decyzji: 
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Rys. 25 Karta główna sprawozdania – po dodaniu 2 decyzji 

Kliknięcie na decyzję powoduje rozwinięcie informacji o niej. Każdą z decyzji można: 

 Dodać emitor/emitory do decyzji 

 Edytować decyzję 

 Usunąć decyzję 
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Rys. 26 Działania do wykonania na poszczególnych decyzjach 

Do decyzji należy dodać emitory odpowiedzialne za emisję, służy temu przycisk „Dodaj emitor” 

Jego użycie powoduje przejście do okna umożliwiającego podanie danych o emitorze: 
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Rys. 27 Edycja danych o emitorze. 

Po wypełnieniu informacji o emitorze należy zapisać dane poprzez użycie przycisku „Zapisz” na dole 

strony lub użycie klawiszu „Enter”. 

Dla decyzji został przypisany emitor, którego dane w karcie głównej sprawozdania wyświetlane są pod 

informacjami o decyzji. 
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Rys. 28 Decyzja po dodaniu 1-go emitora 

Do decyzji należy dodać ilość emitorów zgodną z ilością wydaną w decyzji. Dane dotyczące emitora 

można: 

 Edytować 

 Usunąć 

Po wypełnieniu danych o wszystkich wydanych decyzjach należy skorzystać z przycisku „Sprawdź” 

celem weryfikacji sprawozdania pod kątem wypełnienia wszystkich wymaganych pól w sprawozdaniu. 

Jeśli wszystkie wymagane pola zostały wypełnione pojawi się informacja  na zielonym polu: 

„Sprawozdanie nie posiada błędów”, w przeciwnym razie przy poszczególnym elemencie do 

wypełnienia pojawi się komunikat o błędach do poprawy. 
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Rys. 29 Sprawdzenie poprawnie wypełnionego sprawozdania  

Sprawozdanie można także wyeksportować do pliku o formacie .xlsx celem dodatkowej weryfikacji 

i zapisu w pliku, służy temu przycisk „Eksport” 

Uwaga: plik w formacie excel nie jest sprawozdaniem akceptowalnym w przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego, prosimy nie przesyłać tych plików do Urzędu Marszałkowskiego. 

Zgodnie z zapisami programów ochrony powietrza sprawozdania powinny być przekazywane 

wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez platformę sprawozdawczą. 

W celu wysłania sprawozdania  do Urzędu Marszałkowskiego należy skorzystać z przycisku „Złóż” 

(dwukrotne naciśnięcie). Przed wysłaniem pojawi się dodatkowy komunikat informacyjny.  
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Rys. 30 Komunikat przed złożeniem sprawozdania 

Przyciskiem „Złóż” składamy sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego, następnie aplikacja wraca do 

widoku sprawozdania oraz wyświetla informację o złożenie sprawozdania, informacja o złożeniu 

sprawozdania została także wysłana w wiadomości na adres e-mail wskazany w części Informacje 

Ogólne pkt 8. 
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Rys. 31 Komunikat po złożeniu sprawozdania 

 

Rys. 32 Wiadomość e-mail na skrzynce użytkownika 

Następuje zamknięcie możliwości edycji sprawozdania. Sprawozdanie można wyświetlać oraz 

wyeksportować do pliku poprzez przycisk „Eksport”. Wszelkie zmiany w edycji sprawozdania zostały 

wstrzymane.  

5.2 Zarządzanie 
Moduł 2-go stopnia „Zarządzanie” służy zarządzaniu wysłanymi sprawozdaniami.  

Moduł wyświetla wszystkie składane przez jednostkę sprawozdania, umożliwia ich segregację oraz 

sprawdzenie statutu. 
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Rys. 33 Widok modułu 2-go stopnia „Zarządzanie” 

Z modułu można wyświetlić sprawozdanie, wyeksportować sprawozdanie do pliku .xlsx (służą do tego 

ikony na końcu paska sprawozdania) oraz sprawdzić status. 
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Rys. 34 Możliwe statusy sprawozdania 

Dostępne statusy: 

 Kopia robocza – gdy wypełnianie zostało rozpoczęte, ale nie zostało złożone do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 

 Złożone – gdy sprawozdanie zostało złożone do Urzędu Marszałkowskiego 

 Zatwierdzone – gdy sprawozdanie zostało zweryfikowane i zatwierdzone przez Urząd 

Marszałkowski. 

Uwaga: z chwilą zatwierdzenia przez Urząd Marszałkowski sprawozdania na adres użytkownika, który 

złożył sprawozdanie zostanie przesłana informacja o zatwierdzeniu sprawozdania. 

 

Rys. 35 Wiadomość e-mail na skrzynce użytkownika po zatwierdzeniu sprawozdania 
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Uwaga: odrzucenie sprawozdania przez Urząd Marszałkowski powoduje przywrócenie sprawozdaniu 

statusu: „kopia robocza” wraz z wysłaniem na adres e-mail wskazany w części Informacje Ogólne pkt 8 

informacji o odrzuceniu oraz powodem odrzucenie. Sprawozdanie powraca do możliwości edycji 

i podlega ponownie krokom edycji i składania opisanymi w pkt. „Wypełnij sprawozdanie”. 

W przypadku konieczności dokonania zmian/poprawek w sprawozdaniu po jego złożeniu lub po jego 

zatwierdzeniu, należy skomunikować się z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego 

poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: powietrze@pomorskie.eu z prośbą o odblokowanie 

sprawozdania. W takim przypadku Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego może 

odblokować sprawozdanie, co spowoduje przywrócenie sprawozdaniu statusu: „kopia robocza” wraz 

z wysłaniem na adres e-mail Użytkownika informacji o odblokowaniu sprawozdania. Sprawozdanie 

powraca do możliwości edycji i podlega ponownie krokom edycji i składania opisanymi w pkt. 

„Wypełnij sprawozdanie”. 

 

5.3 Biblioteka 
Moduł 2-go stopnia „Biblioteka” w danej chwili jest pustym modułem, który w przyszłości może 

posłużyć do przekazania danych informacyjnych. 
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6 Moduł Pomoc 
W module pomoc znajdują się aktualne instrukcje obsługi poszczególnych modułów systemu  oraz 

możliwość wysłania informacji do administratora systemu (Urząd Marszałkowski Województwa 

Pomorskiego) oraz wykonawcy systemu (Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.) 

 

Rys. 36 Widok modułu „Pomoc” 


