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Załącznik nr 3 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS e-USŁUGI eNADZÓR 

 
Studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści są jednymi z niezbędnych elementów, aby 
móc wziąć udział w procedurze konkursowej w ramach Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość  
e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. 

Projekt eNadzór ma na celu stworzenie aplikacji jako e-usługi, z której korzystanie powinno być 
możliwe niezależnie od miejsca przebywania użytkownika i rodzaju technologii stosowanej przez 
odbiorcę (sprzęt, oprogramowania). Urząd Transportu Kolejowego poprzez stworzenie i rozwój  
e-usługi chce spełnić określone typy projektów informatycznych – w szczególności interakcji A2A. 

E-usługa w formie aplikacji powinna składać się z 3 modułów (zgodnie z punktem 2.2. zapytania 
ofertowego) 

Aplikacja eNadzór dotycząca narzędzi nadzoru oparta będzie na następujących modułach: 
gromadzenie danych i funkcjonalności.  

  

Wymagania dotyczące aplikacji eNadzór: 

Aplikacja dotycząca narzędzi nadzoru oparta będzie na następujących modułach:  

I GROMADZONE DANE: 

Moduł skargi/zgłoszenia, w szczególności: 

1. numer skargi/zgłoszenia,  
2. imię i nazwisko prowadzącego, 
3. nazwa skarżącego/zgłaszającego, 
4. adres skarżącego/zgłaszającego (mail, zamieszkania), 
5. telefon skarżącego/zgłaszającego, 
6. przedmiot skargi/zgłoszenia, 
7. rok wpływu skargi/zgłoszenia do urzędu, 
8. miesiąc wpływu skargi/zgłoszenia do urzędu, 
9. dzień wpływu skargi/zgłoszenia do urzędu, 
10. data skargi/zgłoszenia, 
11. źródło wpływu (np. infolinia, skrzynka bezpieczeństwa), 
12. nazwa podmiotu, którego dotyczy skarga/zgłoszenie, 
13. preferowana forma odpowiedzi bądź zgłoszenie bez odpowiedzi, 
14. numer koszulki w Elektronicznym Zarządzaniu Dokumentacją (EZD), 
15. numer sprawy w Elektronicznym Zarządzaniu Dokumentacją (EZD), 
16. podjęte dalsze działania (np. polecenie kontroli dla Oddziału Terenowego UTK, wezwanie 

do udzielenia informacji, przekazanie do innego podmiotu), 
17. nazwa podmiotu do którego wystosowano pismo, 
18. data podjęcia dalszych działań (np. wysłania pisma/przekazania sprawy/przekazania 

polecenia kontroli), 
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19. data otrzymania odpowiedzi od Oddziału Terenowego UTK bądź innego podmiotu, 
20. termin wykonania działania nadzorczego, 
21. data przedłużenia terminu odpowiedzi na skargę/zgłoszenie, 
22. data udzielenia odpowiedzi skarżącemu/zgłaszającemu, 
23. liczba dni załatwienia skargi/zgłoszenia, 
24. skarga rozpatrzona (tak/nie/częściowo), 
25. nieprawidłowości potwierdziły się (tak/nie/częściowo), 
26. link do folderu z danymi źródłowymi, 
27. dodatkowe informacje. 

 

Moduł rejestr działań nadzorczych, w szczególności:  

1. symbol działania nadzorczego,  
2. liczba porządkowa z planu nadzoru Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), 
3. rok realizacji działania nadzorczego, 
4. miesiąc realizacji działania nadzorczego,  
5. symbol komórki organizacyjnej, 
6. pełna nazwa podmiotu nadzorowanego (z zamkniętego katalogu), 
7. rodzaj podmiotu nadzorowanego (z zamkniętego katalogu), 
8. stan sprawy (z zamkniętego katalogu), 
9. rodzaj działania nadzorczego (z zamkniętego katalogu), 
10. numery linii kolejowych, na których przeprowadzono działania (opcjonalnie) – do 6 pól, 
11. zawiadomienie o kontroli (z zamkniętego katalogu), 
12. czy działanie realizowane było na obszarze funkcjonowania innej jednostki organizacyjnej 

(tak/nie), 
13. data rozpoczęcia czynności, 
14. data zakończenia czynności, 
15. data formalnego zakończenia działania, 
16. wykaz upoważnionych pracowników realizujących czynność (do 5 pól z zamkniętego 

katalogu),  
17. wykaz narzędzi pomiarowych wykorzystanych podczas działania nadzorczego (5 pól  

z zamkniętego katalogu), 
18. link do folderu zawierającego dokumenty źródłowe,  
19. wysokość pobranej opłaty z tytułu nadzoru (PLN) – opcjonalnie, 
20. liczba stwierdzonych nieprawidłowości (dotyczy wszystkich działań nadzorczych), 
21. termin powiadomienia Prezesa UTK o działaniach podjętych w związku ze stwierdzonymi 

nieprawidłowościami, 
22. zalecenia pokontrolne: 

a. liczba wydanych 
b. liczba zrealizowanych (zweryfikowanych przez UTK na gruncie) 
c. nr porządkowy sprawy dot. działań weryfikujących, 
d. liczba zrealizowanych (ocena na podstawie oświadczenia podmiotu), 
e. numery pozycji w rejestrze postępowań administracyjnych (do 5 pól). 

23. czy działanie dotyczy już rozpoczętej kontroli (tak/nie), 
24. symbol działania głównego (jeżeli wybrano tak), 
25. ogólny zakres działania (z zamkniętego katalogu), 
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26. szczegółowy zakres działania, w przypadku kilku zakresów możliwość wprowadzenia do 
oddzielnych komórek (max. 7 zakresów działania – z zamkniętego katalogu),  

27. czy podczas działań nadzorczych weryfikowano zalecenia Państwowej Komisji Badań 
Wypadków Kolejowych ( PKBWK) (tak/nie),  

28. liczba osób uczestniczących w działaniu (do 10 pól), 
29. dodatkowe informacje (cztery pola), 
30. stwierdzone nieprawidłowości (liczba nieprawidłowości wynika z pola określonego pod nr 

20), dla każdej nieprawidłowości do 5 pól – np. rodzaj naruszenia, podstawa prawna, opis 
nieprawidłowości). 

Moduł rejestr weryfikacji czasu pracy maszynistów, w szczególności: 

1. symbol działania nadzorczego, 
2. rok realizacji działania nadzorczego, 
3. miesiąc realizacji działania nadzorczego,  
4. symbol komórki organizacyjnej, 
5. imię i nazwisko maszynisty, 
6. pesel maszynisty, 
7. adres maszynisty, 
8. nazwa podmiotu nadzorowanego (kilka kolumn), 
9. data złożenia oświadczenia w podmiocie (kilka kolumn), 
10. rodzaj działania nadzorczego (z zamkniętego katalogu), 
11. zakres działania, 
12. stan sprawy (z zamkniętego katalogu), 
13. data rozpoczęcia czynności, 
14. data zakończenia czynności, 
15. data formalnego zakończenia działania,  
16. okres poddany weryfikacji, 
17. wystąpienie nieprawidłowości (tak/nie), 
18. stwierdzone nieprawidłowości (kilka kolumn, uzupełniane z zamkniętego katalogu), 
19. daty wystąpienia nieprawidłowości, 
20. pisma do przygotowania (automatycznie możliwość aktualizacji wzorów), 
21. status pisma (kilka kolumn), 
22. data podjętych działań (kilka kolumn), 
23. data odpowiedzi od organu (kilka kolumn), 
24. data przedawnienia wniosku w sądzie/prokuraturze, 
25. sąd/prokuratura, 
26. rodzaj orzeczenia, 
27. data orzeczenia, 
28. sygnatura orzeczenia, 
29. rozstrzygnięcie, 
30. data rozstrzygnięcia, 
31. wysokość kary, 
32. link do folderu zawierającego dokumenty źródłowe,  
33. dodatkowe informacje. 

Moduł postępowania administracyjne (postepowania realizowane), w szczególności: 

1. symbol sprawy, 
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2. numer sprawy poprzedzającej (opcjonalnie), 
3. numer koszulki EZD, 
4. imię i nazwisko prowadzącego, 
5. pełna nazwa podmiotu, 
6. określenie instancji (I instancja, ponowne rozpatrzenie, ponowne rozpatrzenie po wyroku), 
7. droga odwoławcza (ponowne rozpatrzenie, odwołanie do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego (WSA), odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
(SOKiK), 

8. rodzaj prowadzonej sprawy (możliwość wprowadzenia do 30 rodzajów spraw), 
9. data wszczęcia postepowania, 
10. termin załatwienia sprawy (data), 
11. przedłużenia (daty – max. 6 pozycji) – opcjonalnie, 
12. symbol wydanej decyzji (do uzgodnienia), 
13. data wydania decyzji, 
14. rodzaj decyzji (decyzja merytoryczna I instancji, umorzenie, utrzymanie w mocy, 

wygaśnięcie, nieważność, uchylenie, zmiana, itp), 
15. data doręczenia decyzji (do uzgodnienia), 
16. sposób doręczenia (do uzgodnienia), 
17. numer pojazdu (opcjonalnie), 
18. numer linii (opcjonalnie), 
19. wysokość kary (opcjonalnie),  
20. numer sprawy kolejnej (opcjonalnie), 
21. informacje dodatkowe (4 pola), 
22. zamknięcie postępowania w instancji (tak/nie): 

W przypadku decyzji, od których przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy 
23. data wpłynięcia wniosku o ponowne rozpoznanie: 

W przypadku decyzji, od których przysługuje skarga do WSA 
24. Data wpłynięcia skargi do  WSA: 

W przypadku decyzji, od których przysługuje skarga do SOKiK 
25. Data wpłynięcia skargi do SOKiK. 

 

Postepowania administracyjne (postepowania oczekujące, w szczególności: 

1. data wpłynięcia, 
2. pełna nazwa podmiotu, 
3. rodzaj prowadzonej sprawy (możliwość wprowadzenia do 30 rodzajów spraw), 
4. jednostka wnioskująca, 
5. numer koszulki EZD, 
6. nazwisko prowadzącego, 
7. przyczyny oczekiwania 
8. decyzja o wszczęciu, 
9. informacje dodatkowe (2 pola). 

 

Moduł postępowania administracyjne (nałożone kary), w szczególności: 

1. symbol sprawy kończącej postępowanie administracyjne, 
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2. pełna nazwa podmiotu, 
3. wysokość kary, 
4. stwierdzenie wymagalności (tak/nie), 
5. data wymagalności, 
6. data przekazania informacji do Biura Administracyjno-Finansowego (BAF) Urzędu 

Transportu Kolejowego, 
7. data wpływu kary na konto UTK, 
8. informacje dodatkowe (2 pola). 

 

Moduł planowanie działań nadzorczych 

1. Tabela przeznaczona do wyliczania oraz zobrazowania potencjalnego czasu operacyjnego 
w danym roku. W rozbiciu na poszczególne miesiące dane dotyczące liczby dni pracy, 
liczby dni wolnych, liczby godzin pracy (iloczyn liczby dni i 8h). Ponad to sumaryczne 
ujęcie tych danych dla danego roku. 

2. Tabela przeznaczona do wyliczania oraz zobrazowania potencjalnego czasu operacyjnego 
w poszczególnych miesiącach danego roku w podziale na Oddziały Terenowego UTK. 
Możliwość wprowadzania dowolnej liczby dni urlopowych dla pracowników oraz 
możliwość przeliczenia na „godziny urlopowe” (iloczyn dni urlopowych i 8h). Tabela 
przedstawiająca poszczególne Oddziały Terenowe UTK, liczbę pracowników, 
poszczególne miesiące, informację sumaryczną z kolejnych miesięcy dla danego roku oraz 
liczbę potencjalnego czasu operacyjnego bez urlopów. 

3. Tabela przeznaczona do wyliczania oraz obrazowania pracochłonności działań 
nadzorczych [lp. – zakres tematyczny działań nadzorczych – liczba dni – liczba godzin – 
liczba pracowników – czas trwania pojedynczego działania nadzorczego (h) – liczba 
działań nadzorczych w roku – czas trwania wszystkich działań nadzorczych (h)]. 

4. Tabela przedstawiająca zaplanowane działania nadzorcze [lp. – miesiąc – rodzaj 
nadzorowanych podmiotów – zakres tematyczny działań nadzorczych -  komórka 
odpowiedzialna – zespół wykonawczy – podmiot nadzorowany – liczba gwiazdek 
(możliwość różnego oznaczania działań nadzorczych) – liczba pracowników – liczba dni]. 

 

II FUNKCJONALNOŚCI: 

Funkcjonalności dotyczące całego systemu: 

1. System powinien umożliwiać otwieranie/zamykanie części pól w przypadku wprowadzenia 
określonej informacji do innego pola. 

2. System powinien umożliwiać dostęp do dokumentacji oraz wypełnianie dokumentacji, 
załączanie dokumentów i zdjęć, wypełnianie formularzy, list kontrolnych on-line za pomocą 
urządzeń mobilnych np. tablety oraz możliwość ich wydruku. 

3. System powinien kontrolować poprawność wprowadzonych danych w zakresie określonym 
przez Zamawiającego. 

4. System powinien umożliwić generowanie raportów wg zgromadzonych danych  
z uwzględnieniem prostych operacji matematycznych z możliwością wyboru formy 
prezentacji raportu (np. wykres, tabela) - kreator raportów, w tym możliwość zapisu i edycji 
danego zakresu raportu. 
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5. System powinien umożliwiać generowanie okresowych raportów określonych przez 
Zamawiającego. 

6. System powinien umożliwiać zaciągnięcie (z pliku Excel) danych historycznych. 
7. System powinien umożliwiać eksport zgromadzonych danych i raportów do arkusza 

kalkulacyjnego. 
8. System powinien być otwarty na wprowadzenie bezpośrednio przez Zamawiającego 

dodatkowych pól/zakresu danych. 
9. System powinien umożliwić określanie dostępu poszczególnych pracowników/grup 

pracowników do systemu z uwzględnieniem  poziomu tego dostępu. 
10. System powinien gromadzić wytworzone w trakcie działania dokumenty określone przez 

Zamawiającego. 
11. System powinien rejestrować zmiany (wraz z określeniem osoby wprowadzającej zmianę)  

w horyzoncie czasowym określonym przez Zamawiającego. 
12. Dostęp podmiotów zewnętrznych we wskazanym przez Zamawiającego zakresie. 
13. System powinien umożliwiać blokowanie i odblokowywanie części wprowadzonych danych 

oraz zatwierdzanie wybranych danych przez wskazane przez Zamawiającego osoby. 
14. System powinien być dwujęzyczny (polski/angielski). 
15. Translator. 
16. System powinien umożliwić sygnalizację zbliżających się (lub przekroczonych) terminów 

realizacji poszczególnych czynności, opracowania określonych dokumentów itp. 
17. System powinien umożliwiać modyfikowanie nazw pól przez zamawiającego. 

 

Funkcjonalności dotyczące modułu skargi/zgłoszenia 

1. System winien zbierać i udostępniać informacje wg następujących danych: 
a. prowadzący sprawę 
b. nazwa skarżącego/zgłaszającego 
c. przedmiot skargi/zgłoszenia 
d. podmiot, którego dotyczy skarga/zgłoszenie 
e. data wpływu skargi/zgłoszenia – dzień, miesiąc, rok 
f. data udzielenia odpowiedzi skarżącemu/zgłaszajacemu – dzień, miesiąc, rok. 

2. System winien umożliwiać: 
a. generowanie automatycznej odpowiedzi osobie składającej skargę na skrzynkę 

bezpieczeństwa (w przypadku zintegrowania ze skrzynka elektroniczną), 
b. przypisanie sprawy do właściwego terytorialnie Oddziału, 
c. automatyczne wyznaczenie terminu niezbędnego na rozpatrzenie skargi, 
d. generowanie automatycznego przypomnienia dedykowanego osobie prowadzącej sprawę  

o terminie jej załatwienia, 
e. automatycznej powiadomienia dla skarżącego w przypadku niezałatwienia sprawy  

w nakazanym terminie. 
3. System powinien zawierać szablony pism zlecających kontrolę/czynności 

sprawdzające/przekazanie sprawy zgodnie z właściwością. 
4. System powinien zawierać szablony odpowiedzi składającemu skargę z możliwością 

wstawiania treści odpowiedzi. 
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Funkcjonalności dotyczące modułu rejestr działań nadzorczych 

1. System powinien umożliwiać planowanie czynności na kolejne miesiące ze wskazaniem 
poszczególnych osób, podmiotów, zakresów tematycznych, wykorzystywanych narzędzi 
pomiarowych. Ponadto informacje te powinny być dostępne również w formie kalendarza  
z możliwością podglądu na miesiące zakończone lub realizowane. 

2. System powinien umożliwić wprowadzenie planu nadzoru, jego modyfikację oraz realizację 
poszczególnych czynności nadzorczych. 

3. System powinien umożliwiać generowanie raportów w formie kalendarza w zakresie 
zaplanowanych działań na kolejny miesiąc jak również wykonanie działań nadzorczych za 
poprzednie miesiące. Raport z zaplanowanymi czynnościami powinien zawierać podział na 
poszczególne dni miesiąca oraz pracowników danego Oddziału Terenowego UTK, datę 
rozpoczęcia działania, datę zakończenia działania, szczegółowy zakres działania, miesiąc, 
status sprawy oznaczony jako zaplanowane, numer z planu nadzoru, nazwę podmiotu (jeżeli 
wymagana). Raport z wykonaniem czynności czynnościami powinien zawierać podział na 
poszczególne dni miesiąca oraz pracowników danego Oddziału Terenowego UTK, miesiąc, 
status sprawy oznaczony jako zakończono, zamknięto (w trakcie?, wszczęto?) datę 
rozpoczęcia działania, datę zakończenia działania, szczegółowy zakres działania, numer  
z planu nadzoru, nazwę podmiotu. Wygenerowane raporty powinny być dostępne zarówno  
w pliku edytowalnym jak i nieedytowalnym (np.: pdf). 

 

Funkcjonalności dotyczące modułu rejestru weryfikacji czasu pracy maszynistów: 

1. Dane pokrywające się z danymi zawartymi w rejestrze działań nadzorczych powinny być 
automatycznie importowane do rejestru weryfikacji maszynistów. 

2. W przypadku występowania nieprawidłowości system powinien automatycznie uzupełniać 
rubrykę „pisma do przygotowania” adekwatne do występujących nieprawidłowości. 

3. System powinien umożliwiać generowanie projektów pism, które będą kierowane do 
właściwych organów, z możliwością edycji tych projektów przez Zamawiającego.  

4. System powinien generować przypomnienie o terminie przedawnienia wniosku do 
sądu/prokuratury w terminie 60 oraz 30 dni przed datą przedawnienia. 

5. System generuje ostrzeżenie o powtarzającym się okresie weryfikacji czasu pracy dla 
przypadków, w których dla tego samego maszynisty (tj. zgodny pesel) pokrywa się cały lub 
częściowy okres weryfikacji. 

6. System automatycznie po uzupełnieniu rubryki „data rozstrzygnięcia” importuje tą datę do 
rubryki data formalnego zakończenia sprawy w rejestrze weryfikacji maszynistów oraz 
rejestrze działań nadzorczych. 

 

Funkcjonalności dotyczące modułu postępowania administracyjne (realizowane, oczekujące, nałożone 
kary) 

1. System winien zbierać i udostępniać informacje wg następujących danych: 
a. imię i nazwisko prowadzącego,  
b. pełna nazwa podmiotu, 
c. określenie instancji, 
d. rodzaj prowadzonej sprawy, 
e. daty wydania decyzji, 
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f. numer pojazdu, 
g. numer linii, 
h. zamknięcie postepowania w instancji. 

2. System winien automatycznie przenosić wybrane dane z rejestru postepowań oczekujących do 
rejestru postepowań realizowanych po podjęciu decyzji o wszczęciu wraz z usunięciem 
właściwego wiersza z rejestru postępowań oczekujących. 

3. System powinien umożliwiać archiwizowanie danych zgodnie z zasadami określonymi przez 
zamawiającego. 

 

Dodatkowe informacje 

Określenie procedur postępowania dla poszczególnych zadań (5 rodzajów zadań) oraz ok. 25 list 
kontrolnych precyzujących działania. 

 

Funkcjonalności dotyczące modułu planowanie działań nadzorczych 

1. Obliczenie liczby dni pracujących i wolnych od pracy w poszczególnych miesiącach danego 
roku oraz informacji zbiorczej. Na podstawie liczby dni pracujących obliczenie liczby godzin 
pracujących w poszczególnych miesiącach danego roku oraz informacji zbiorczej za dany rok. 
Możliwość dodawania kolejnych lat (kolejne lata powinny zawierać automatycznie 
zaznaczone święta, weekendy oraz inne ewentualne dni ustawowo wolne od pracy) oraz 
analogicznego obliczania potencjału godzin w poszczególnych miesiącach oraz informacji 
zbiorczej. 

2. Możliwość wprowadzenia liczby dni urlopowych przysługujących jednemu pracownikowi. 
Możliwość wprowadzania dowolnej liczby pracowników w poszczególnych Oddziałach 
Terenowych UTK. Na podstawie wprowadzonej liczby pracowników w Oddziałach 
Terenowych UTK oraz danych przedstawionych w pkt 1 możliwość obliczenia potencjału 
czasu operacyjnego w Oddziałach Terenowych UTK w poszczególnych miesiącach danego 
roku oraz informacji zbiorczej w ujęciach: 
a. łączna liczba potencjalnego czasu operacyjnego w poszczególnych Oddziałach 

Terenowych UTK w danym miesiącu, 
b. łączna liczba potencjalnego czasu operacyjnego w danym Oddziale Terenowym UTK  

w poszczególnych miesiącach. 
c. Możliwość wyliczenia na podstawie łącznej liczby potencjalnego czasu operacyjnego  

w danym Oddziale Terenowym UTK w danym roku liczby potencjalnego czasu 
operacyjnego bez urlopów. 

3. Możliwość wprowadzenia liczby dni potrzebnych na wykonanie poszczególnych działań 
nadzorczych, w sąsiedniej kolumnie automatyczne przeliczenie na godziny. Możliwość 
wprowadzenia liczby pracowników potrzebnych do przeprowadzenia poszczególnych działań 
nadzorczych. Możliwość wyliczenia liczby niezbędnego czasu w godzinach na 
przeprowadzenie pojedynczego działania nadzorczego. Możliwość wprowadzenia liczby 
planowanych działań nadzorczych w poszczególnych zakresach tematycznych. Możliwość 
obliczenia w  godzinach czasu trwania wszystkich działań nadzorczych w poszczególnych 
zakresach tematycznych. Możliwość przedstawienia w formie procentowej stosunku 
potencjalnego czasu operacyjnego w danym Oddziale Terenowym UTK do czasu wszystkich 
zaplanowanych działań nadzorczych przypisanych do tego Oddziału Terenowego UTK (od 0 
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do 100%). Możliwość przedstawienia w formie procentowej stosunku potencjalnego czasu 
operacyjnego we wszystkich Oddziałach Terenowych UTK do czasu wszystkich 
zaplanowanych działań nadzorczych (od 0 do 100%). 

4. Możliwość przydzielania działań nadzorczych w poszczególnej tematyce w podziale na 
miesiące na Oddziały Terenowe UTK. Możliwość tworzenia szablonów (np.: po dwa działania 
nadzorcze w każdym miesiącu danego roku dla wszystkich Oddziałów Terenowych UTK, po 
jednym działaniu co drugi miesiąc danego roku dla wszystkich Oddziałów Terenowych UTK 
itp.). Możliwość pobierania danych w zakresie liczba dni i liczba pracowników dla 
pojedynczego działania z poszczególnej grupy tematycznej do tabeli opisanej w pkt 3. 
Możliwość dodawania i oznaczania we właściwy sposób działań doraźnych do planu nadzoru. 
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