
 

    

 

  

    
 

  

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Załącznik nr 1 do procedury 1/20 
z dnia 3 marca 2020 r. 

Formularz - uprawnienia użytkownika zewnętrznego do systemu informatycznego 

pieczęć lub nazwa jednostki 

LOGIN NADANY PRZEZ WYDZIAŁ 
INFORMATYKI URZĘDU: 

WYPEŁNIA WNIOSKUJĄCY: 

Wniosek o: założenie konta     zmianę uprawnień      likwidację konta 

Nazwisko użytkownika: 

Imię użytkownika: 

PESEL użytkownika: 

Służbowy mail użytkownika (1): 

Wnioskuję o nadanie / odebranie 
uprawnień do systemu informatycznego: 

WYPEŁNIA WYDZIAŁ MERYTORYCZNY 

UM GLIWICE / WYDZIAŁ IN UM: 

Nazwa elementu systemu (2) Nadanie Odebranie 
Akceptuję 

data, pieczęć i podpis 

Wykonano 

data, pieczęć i podpis 

CMS - BIP 

Dokumentowanie zamówień 

Dotacje dla szkół i placówek 
niepublicznych 

Gliwicki Program Wdrażania Strategii 

KSAT / Centralna Kartoteka 
Kontrahentów (CKK) 
Zakres:……………………………………. 
…………………………………………….. 

KSAT / Ewidencja Ludności (EWD) 

KSAT / Informacja Adresowa (IA) 

KSAT / Majątek (MAJ) 

KSAT / Mandaty (MD) 

KSAT / Należności I Zobowiązania (NZ) 
Zakres:……………………………………. 
…………………………………………….. 

KSAT / Planowanie I Monitorowanie 
Budżetu (BUD) 

KSAT / Raportowanie Ad Hoc (ADH) 
Zakres:……………………………………. 
…………………………………………….. 

Monitorowanie mediów 



 

  

 

  

 

 

 

   

 

      
 

 

 
 

 

   

 

 

Nazwa elementu systemu (2) Nadanie Odebranie 
Akceptuję 

data, pieczęć i podpis 

Wykonano 

data, pieczęć i podpis 

Monitorowanie wynagrodzeń 
nauczycieli 

Dane osobowe MSIP -
mapa Bez danych osobowych 

Obowiązek nauki 

Platforma wymiany informacji 

Praca dla nauczycieli 

Pracownicy jednostek 

Rezerwacja zasobów GCOP 

Rezerwacja zasobów miasta 

SOD - System Obiegu Dokumentów 

status użytkownika: 
Lider Dyrekcja 
Wysyłka     Pozostali 

Ubezpieczenie 

Umowy najmu 

Zamówienia wspólne 

Zestawienie wniosków do projektu 
budżetu miasta 

Zdalny dostęp do zasobów 
informatycznych Urzędu (VPN) 

…………………………………………….. 
…………………………………………….. 

.............................................................................................................................................................................................................. (2) 

data i czytelny podpis osoby upoważnionej do zarządzania uprawnieniami 
................................................................................................................................ 

data i czytelny podpis odbierającego kopertę 

Oświadczenie: (3) 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia 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), wobec osoby 
wskazanej w niniejszym wniosku w celu wystąpienia o nadanie uprawnień do Systemu Informatycznego Urzędu. 

……………………………………………………………………………… 
data i czytelny podpis osoby upoważnionej do wnioskowania o uprawnienia (3) 

(1) Miejskie jednostki organizacyjne nie podają adresu mail. 
(2) Jeżeli dany element systemu ma być pominięty w procesie realizacji uprawnień, należy go skreślić. 
(3) W przypadku gdy osoba podpisująca wniosek, jako upoważniona do zarządzania uprawnieniami, przekazuje we wniosku dane innej osoby, zobowiązana 
jest do złożenia oświadczenia o podanej treści. W przeciwnym wypadku treść świadczenia należy usunąć np. poprzez jego wykreślenie. 
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Raport dostępności
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[Wprowadź informacje osobiste oraz dotyczące organizacji w oknie dialogowym Preferencje > Tożsamość.]


Podsumowanie


Sprawdzanie napotkało na problemy, które mogą uniemożliwić pełne wyświetlanie dokumentu.


		Wymaga sprawdzenia ręcznego: 5

		Zatwierdzono ręcznie: 0

		Odrzucono ręcznie: 0

		Pominięto: 1

		Zatwierdzono: 18

		Niepowodzenie: 8




Raport szczegółowy


		Dokument



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Flaga przyzwolenia dostępności		Zatwierdzono		Należy ustawić flagę przyzwolenia dostępności

		PDF zawierający wyłącznie obrazy		Zatwierdzono		Dokument nie jest plikiem PDF zawierającym wyłącznie obrazy

		Oznakowany PDF		Niepowodzenie		Dokument jest oznakowanym plikiem PDF

		Logiczna kolejność odczytu		Wymaga sprawdzenia ręcznego		Struktura dokumentu zapewnia logiczną kolejność odczytu

		Język główny		Niepowodzenie		Język tekstu jest określony

		Tytuł		Niepowodzenie		Tytuł dokumentu jest wyświetlany na pasku tytułowym

		Zakładki		Zatwierdzono		W dużych dokumentach znajdują się zakładki

		Kontrast kolorów		Wymaga sprawdzenia ręcznego		Dokument ma odpowiedni kontrast kolorów

		Zawartość strony



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Oznakowana zawartość		Niepowodzenie		Cała zawartość stron jest oznakowana

		Oznakowane adnotacje		Niepowodzenie		Wszystkie adnotacje są oznakowane

		Kolejność tabulatorów		Niepowodzenie		Kolejność tabulatorów jest zgodna z kolejnością struktury

		Kodowanie znaków		Zatwierdzono		Dostarczone jest niezawodne kodowanie znaku

		Oznakowane multimedia		Zatwierdzono		Wszystkie obiekty multimedialne są oznakowane

		Miganie ekranu		Wymaga sprawdzenia ręcznego		Strona nie spowoduje migania ekranu

		Skrypty		Wymaga sprawdzenia ręcznego		Brak niedostępnych skryptów

		Odpowiedzi czasowe		Wymaga sprawdzenia ręcznego		Strona nie wymaga odpowiedzi czasowych

		Łącza nawigacyjne		Zatwierdzono		Łącza nawigacji nie powtarzają się

		Formularze



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Oznakowane pola formularza		Niepowodzenie		Wszystkie pola formularza są oznakowane

		Opisy pól		Niepowodzenie		Wszystkie pola formularza mają opis

		Tekst zastępczy



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Tekst zastępczy ilustracji		Zatwierdzono		Ilustracje wymagają tekstu zastępczego

		Zagnieżdżony tekst zastępczy		Zatwierdzono		Tekst zastępczy, który nigdy nie będzie odczytany

		Powiązane z zawartością		Zatwierdzono		Tekst zastępczy musi być powiązany z zawartością

		Ukrywa adnotacje		Zatwierdzono		Tekst zastępczy nie powinien ukrywać adnotacji

		Tekst zastępczy pozostałych elementów		Zatwierdzono		Pozostałe elementy, dla których wymagany jest tekst zastępczy

		Tabele



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Wiersze		Zatwierdzono		TR musi być elementem potomnym Table, THead, TBody lub TFoot

		TH i TD		Zatwierdzono		TH i TD muszą być elementami potomnymi TR

		Nagłówki		Zatwierdzono		Tabele powinny mieć nagłówki

		Regularność		Zatwierdzono		Tabele muszą zawierać taką samą liczbę kolumn w każdym wierszu oraz wierszy w każdej kolumnie

		Podsumowanie		Pominięto		Tabele muszą mieć podsumowanie

		Listy



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Elementy listy		Zatwierdzono		LI musi być elementem potomnym L

		Lbl i LBody		Zatwierdzono		Lbl i LBody muszą być elementami potomnymi LI

		Nagłówki



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Właściwe zagnieżdżenie		Zatwierdzono		Właściwe zagnieżdżenie
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