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1. Wstęp 

Niniejsze opracowanie stanowi instrukcję obsługi sekcji Administracja w Zapleczu serwisu 
Biznes.gov.pl. Menu Administracja dostępna jest dla zalogowanych użytkowników Zaplecza serwisu 
Biznes.gov.pl o typie Pracownik Instytucji.  Dostęp do  menu Administracja umożliwia przede wszystkim 
zarządzanie profilem instytucji – danymi instytucji opublikowanymi na portalu Biznes.gov.pl.  

Administrator Biznes.gov.pl dodaje w systemie dane niezbędne do utworzenia profilu instytucji. 
Zadaniem pracowników instytucji, posiadających uprawnienia do zarządzania kontem ich instytucji jest 
weryfikacja i aktualizacja danych wprowadzonych przez Administratora. Dodatkowo, użytkownicy Ci 
mogą dodawać wydziały instytucji, po to by następnie przypisać do nich realizację usług. 

Wszystkie informacje dodane w Zapleczu serwisu Biznes.gov.pl przez Pracowników Instytucji 
zostaną wyświetlone w profilu danej instytucji na stronie Biznes.gov.pl.  

2. Dostęp do systemu 

Prawidłowe działanie i pełną funkcjonalność Zaplecza serwisu Biznes.gov.pl gwarantuje użycie 

przeglądarek internetowych: Google Chrome 56 lub wyższej, Firefox 51 lub wyższej, Internet Explorer 11 

lub wyższej. 

3. Widok menu Administracja dla użytkownika o typie Pracownik 

Instytucji 

Menu Administracja dostępne jest dla zalogowanych użytkowników Zaplecza serwisu 
Biznes.gov.pl. Pierwszym krokiem do rozpoczęcia pracy jest zatem zalogowanie się do systemu 
(https://logowanie.Biznes.gov.pl): 

Rysunek 1 Logowanie do serwisu Biznes.gov.pl 

https://logowanie.biznes.gov.pl/
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Po zalogowaniu użytkownik widzi główną stronę Zaplecza administracyjnego serwisu 
Biznes.gov.pl. 

Rysunek 2 Widok po zalogowaniu się 

 

 

Następnie, należy wybrać z menu zakładkę Administracja oraz podmenu Moja instytucja: 
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Rysunek 3 Moja instytucja 

 

Po kliknięciu w podmenu: Moja instytucja zostanie wyświetlona karta instytucji zawierająca 
następuję sekcje: 

 Status instytucji, 

 Logo/herb, 

 Dane ogólne, 

 Lokalizacja, 

 Dane teleadresowe, 

 Wydziały, 

 Dane kontaktowe, 

 Lista użytkowników, 

 Dane skrzynki podawczej, 

 Zasięg terytorialny, 

 Informacje systemowe, 

 PKD, 

 Dodatkowe informacje, 

 Możliwość umówienia wizyty przez Internet. 

Rysunek 4 Karta instytucji 
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Przejście do karty danych instytucji możliwe jest także za pośrednictwem sekcji „Dane kontaktowe” 

umieszczonej na stronie głównej Zaplecza po kliknięciu na „przejdź do edycji”. 

Rysunek 5 Sekcja Dane kontaktowe 

 
 

4. Moja instytucja 

Przechodząc na kartę edycji instytucji widoczny jest szereg informacji związanych z daną instytucją.   

 

4.1. Status instytucji 

Uprawnionym do zarządzania tą sekcją jest Administrator serwisu Biznes.gov.pl. Pracownik 
instytucji otrzymuje jedynie do podglądu informację o statusie publikacji danych swojej instytucji. 
Możliwe statusy to: 

 Opublikowano – profil instytucji jest opublikowany na stronach bizes.gov.pl  
i dostępny z poziomu wyszukiwarki instytucji (https://www.Biznes.gov.pl/szukaj-
instytucji). 

 W edycji – profil instytucji jest w trakcie przygotowywania przez Administratora 
Biznes.gov.pl. 

 Wycofany – profil tymczasowo nie jest opublikowany na portalu, instytucji  
nie można znaleźć za pomocą wyszukiwarki. 
 

W przypadku chęci zmiany statusu danych swojej instytucji należy skontaktować  
się z Centrum Pomocy dostępnym na stronie głównej portalu Biznes.gov.pl. 

Rysunek 6 Przykładowy status danych instytucji 

https://www.biznes.gov.pl/szukaj-instytucji
https://www.biznes.gov.pl/szukaj-instytucji
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4.2. Logo/Herb 

W sekcji tej należy za pomocą przycisku Przeglądaj dodać herb lub logo swojej instytucji, które 

zostanie wyświetlone w prawnym górnym narożniku profilu danej instytucji na portalu Biznes.gov.pl. 

Rysunek 7 Miejsce na logo/herb 

 

Po dodaniu herbu/logo można je usunąć za pomocą przycisku Usuń lub dodać inny obraz z dysku 

lokalnego za pomocą przycisku „Przeglądaj…” . 

4.3. Dane ogólne 

Sekcja Dane ogólne zawiera podstawowe informacje dotyczące instytucji. W poszczególnych 
polach znajdują się:  

 Nazwa instytucji (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Centralna Zakładu), 

 Nazwa skrócona (np. ZUS Centrala), 

 Nazwa organu wykonawczego (pole ma jest opcjonalne do wypełnienia), 

 Typ (Urzędy miast i gmin, Ministerstwa, Sądy Rejonowe itp.) Pole to nie jest edytowalne 
przez użytkownika. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego przyporządkowania należy 
skontaktować się z Administratorem poprzez Centrum Pomocy.  

 NIP, 

 REGON. 
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Pola NIP oraz REGON podlegają walidacji pod kątem poprawności wpisanych danych. Dodatkowo, 
wartość wpisana w pole REGON weryfikowana jest pod kątem unikatowości występowania  numeru 
REGON w serwisie Biznes.gov.pl. 

Rysunek 8 Sekcja danych ogólnych 

 

4.4. Lokalizacja 

W sekcji tej należy potwierdzić lokalizację danej instytucji na mapie Google. W tym celu należy 

kliknąć w przycisk Wskaż na mapie. 

Rysunek 9 Wskazywanie lokalizacji 

 
Następnie w nowo otwartym oknie należy kliknąć przycisk Wybierz.  

Rysunek 10 Potwierdzanie lokalizacji 
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W ten sposób zostaną znalezione i zapisane współrzędne danej instytucji na mapie Google, 

wykorzystywanej przez serwis Biznes.gov.pl.  

Czynność tę należy powtórzyć w przypadku zmiany danych teleadresowych instytucji.  

4.5. Dane teleadresowe 

W tej sekcji znajdują się dane adresowe siedziby instytucji: 

Rysunek 11 Przykład danych adresowych 

 

Pola obligatoryjne, jakie należy wypełnić to: 

 Kraj 

 Kod pocztowy 

 Miejscowość, 

 Województwo, 

 Ulica, 

 Numer. 

Po podaniu kodu pocztowego system dopasuje miejscowość oraz nazwę ulicy. Wartości te 
można zmienić poprzez usunięcie sugerowanej wartości i wpisanie dowolnej nazwy. 
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W celu zapewnienia kompletności informacji zaleca się również uzupełnić pozostałe dwa 

nieobligatoryjne pola: 

 strona WWW, 

 adres BIP.  

 

4.6. Lista wydziałów 

Sekcja ta służy do zarządzania wydziałami instytucji. Aby utworzyć nowy wydział należy kliknąć 

Dodaj. 

Rysunek 12 Sekcja Wydziały 

 
Jeżeli wydziały zostaną utworzone użytkownik po kliknięciu Pełna lista będzie mógł wyświetlić 

informacje na temat poszczególnych wydziałów w ujęciu tabelarycznym. 

 

Rysunek 13 Wyświetlanie listy wydziałów 

 
 

 

Przykładowy widok listy wydziałów: 

Rysunek 14 Przykładowa lista wydziałów 
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Dodawanie wydziałów zostało opisane w dziale 4 niniejszej instrukcji.  

4.7. Lista użytkowników 

W tej sekcji użytkownikowi o najwyższych uprawnieniach (rola: Koordynator) wyświetli się lista 

kont użytkowników, których konta są podpięte pod daną instytucję wraz z statusem Upoważnienia.  

Rysunek 15 Przykładowa lista użytkowników 

 

Warunkiem dodania użytkownika do danej instytucji jest przesłanie i pozytywna weryfikacja przez 

Administratora Biznes.gov.pl Upoważnienia. Jeśli Koordynator stwierdzi na tej liście konta osób, które 
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już nie są lub nigdy nie były pracownikami danej instytucji proszony jest o kontakt z Centrum Pomocy, 

w celu wykluczenia ewentualnego nadużycia.  

4.8. Dane kontaktowe 

W sekcji Dane kontaktowe należy podać takie dane jak: 

 adres e-mail, 

 telefon, 

 fax. 
Rysunek 16 Przykład danych kontaktowych 

 
 

4.9. Informacje systemowe 

Sekcja ta zawiera dane systemowe o 

 osobie, która utworzyła profil danej instytucji, 

 dacie utworzenia konta, 

 ostatnim modyfikującym profil, 

 dacie ostatniej modyfikacji profilu. 

Pole te wypełniane są automatycznie przez system. Pracownik Instytucji nie ma możliwości edycji 

ich wartości. 

Rysunek 17 Przykładowe dane systemowe 

 

4.10. Dane skrzynki podawczej 
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Informacje umieszczone w tej sekcji są ściśle związane z kontem, jakie dana instytucja posiada na  

platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl). Dane jakie należy podać to: 

 identyfikator podmiotu ePUAP, 

 adres elektronicznej skrzynki podawczej. 

Rysunek 18 Sekcja dane skrytki podawczej 

 
Należy zaznaczyć, że Dane Skrzynki Podawczej możliwe są do uzupełnienia jedynie dla 

Administratora Biznes.gov.pl. Aby dodać lub zmienić dane w tej sekcji wyślij zgłoszenie korzystając z 

linka umieszczonego w tej sekcji. 

Przed wysłaniem powiadomienia do Administratora z informacją o skrytce ESP upewnij się, że adres 

ESP instytucji jest poprawny oraz, że jest on widoczny na liście adresów ESP w ePUAP.  Aby to 

sprawdzić przejdź na ePUAP (ePUAP>Strefa urzędnika>Pomoc>Dla integratorów> Książka adresowa 

ESP) i zweryfikuj widoczność adresu na Liście adresów Elektronicznych Skrzynek Podawczych: 

 Rysunek 19 Weryfikacja skrytki ESP na ePUAP 

 

http://www.epuap.gov.pl/


Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu Biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w 

zakresie zarządzania danymi instytucji 

Strona 14 z 30 

 

 

 

Po wpisaniu poprawnych danych w sekcji i zapisaniu zmian w szczegółach danej instytucji na 

portalu pojawi się przycisk: Wyślij pismo, który umożliwi użytkownikom Biznes.gov.pl wysłanie pisma 

ogólnego do danej instytucji online. 

Rysunek 20 Wyślij pismo do urzędu na stronie instytucji 

 
Po kliknięciu w Wyślij pismo system umożliwia wysłanie wniosku online. 

Rysunek 21 Przekierowanie na usługę online 
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4.11. Zasięg terytorialny 

Określenie zasięgu terytorialnego należy do zadań Administratora Biznes.gov.pl.  

Rysunek 22 Przykład zasięgu terytorialnego 

 
Administrator posiada możliwość określenia zasięgu terytorialnego zgodnego z najnowszą bazą TERYT 

(z dokładnością do 7 cyfr):  

Rysunek 23 Lista lokalizacji – dostępna dla Administratora Biznes.gov.pl 

 
Zgłoszenia zmiany nadanego zasięgu można dokonać poprzez Centrum Pomocy. 

 

4.12. PKD 

Pole to jest dedykowane w szczególności dla Cechów i Izb. Instytucje te mogą określić PKD, w 
zakresie którego działają i mogą nieść pomoc przedsiębiorcy.  

Rysunek 24 Sekcja PKD 

 

Aby dodać PKD do profilu swojej instytucji należy skontaktować się z Administratorem 
Biznes.gov.pl za pomocą Centrum Pomocy. Administrator ma możliwość wybrania dowolnego PKD. 

Rysunek 25 Lista PKD – dostępna na administratora Biznes.gov.pl 
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4.13. Usługi związane z Instytucją 

Użytkownik może zobaczyć jakie usługi wykonywane są w danej instytucji : 

 Wykonywane usługi (wszystkie usługi, które można zrealizować w danym urzędzie). Znajdują 

się tu usługi, w opisie których wskazano daną instytucję jako realizującą. Są to zarówno usługi, 

które zrealizować można drogą elektroniczną, jak i te, które zrealizować można tylko w urzędzie, 

listownie czy inny sposób wskazany w opisie danej usługi. 

 Usługi online (usługi, które można zrealizować elektronicznie – wysyłając wniosek przez 

Internet). Są to usługi, dla których w sekcji Jak załatwić sprawę dodano link i opis do e-usługi. 

 Nadzorowane usługi (usługi, w opisie których instytucję wskazano jako Instytucja Akceptująca 

bądź Instytucja Centralna). 

Rysunek 26 Sekcja Usługi na instytucji 

 
 

4.14. Dodatkowe informacje 

Pola tekstowe dostępne w tej sekcji służą dodaniu dowolnej, nieustrukturyzowanej  informacji na 
temat danej instytucji.  W sekcji tej znajdują się dwa pola:  

 godziny pracy, 
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 dodatkowe informacje.  

Rysunek 27 Dodatkowe informacje 

 
Pracownicy instytucji mogą umieścić w tej sekcji wszystkie informacje na temat swojej instytucji,  

jakie uważają za istotne dla przedsiębiorców.  

 

4.15. Możliwość umówienia wizyty przez Internet 

Pole to umożliwia dodanie do informacji na temat urzędu odnośnika do zewnętrznego systemu 

umawiania wizyty w urzędzie przez Internet. W polu „Opis systemu” należy podać informacje dodatkowe 

o systemie umawiania wizyt przez Internet. W przypadku, gdy instytucja umożliwia telefoniczne 

umawianie wizyt należy w  

R tym miejscu podać numer telefonu wraz z krótkim opisem. 

Rysunek 28 Umawianie wizyt przez Internet 

 

Na Biznes.gov.pl widok instytucji przedstawia się jak na poniższym rysunku: 

Rysunek 29 Umawianie wizyty na Biznes.gov.pl 
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4.16. Historia 

 

Aby wyświetlić historię działań użytkowników na opisie wskazanej instytucji należy wybrać przycisk 

HISTORIA.  

Rysunek 30 Historia na karcie instytucji 

 
Po kliknięciu w nowej karcie przeglądarki wyświetlona zostanie lista działań na danej instytucji. 

Rysunek 31 Historia zmian na karcie instytucji 
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5. Wydziały mojej instytucji 

Aby przejść na listę wydziałów swojej instytucji należy z menu głównego Administracja wybrać 

podmenu Wydziały mojej instytucji. 

Rysunek 32 Wydziały mojej instytucji 

 

5.1. Dodawanie wydziałów 

Aby dodać nowy wydział należy w formularzu danych instytucji: 

a. w sekcji Lista wydziałów kliknąć przycisk: Dodaj 

Rysunek 33 Dodawanie wydziału 

 
 

b. kliknąć przycisk pełna lista, a następnie przycisk: Dodaj 

Rysunek 34 Dodawanie wydziału z poziomu listy 

 

Następnie należy wypełnić wszystkie sekcje formularza Nowego wydziału, do jakich należą: 

 Dane ogólne (posiadające jedynie dwa pola do wypełnienia: nazwa i nazwa skrócona), 
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 Lokalizacja, 

 Dane teleadresowe, 

 Dane kontaktowe, 

 Dodatkowe informacje, 

 Możliwość umówienia wizyty przez Internet w wydziale. 

W celu zapisania zmian, po wypełnieniu pól wymaganych oraz wybranych pól dodatkowych należy 

ze zbioru dostępnych czynności umieszczonych w prawym górnym narożniku wybrać przycisk Zapisz. 

Aby wyjść bez zapisania zmian, należy wybrać: Zamknij.  

Przykład pustego formularza nowego wydziału: 

Rysunek 35 Karta nowego wydziału instytucji 

 

Lista wydziałów instytucji zawiera kolumnę umożliwiającą kolejność wyświetlania wprowadzonych 

wydziałów. 

Rysunek 36 Wydziały instytucji – kolejność wyświetlania 
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5.1.1. Dane ogólne 

W sekcji „Dane ogólne” należy podać nazwę wydziału (pole obligatoryjne) oraz jego nazwę skróconą, 

o ile występuje.  

Rysunek 37 Wydział - dane ogólne 

 

5.1.2. Dane teleadresowe 

Jeżeli dane teleadresowe wydziału pokrywają się z adresem instytucji  nie ma konieczności 

wprowadzania żadnych zmian w tej sekcji.  

Rysunek 38 Wydział - dane teleadresowe 

 
Jeżeli jednak wydział znajduje się w innej lokalizacji należy odznaczyć pole: „Siedziba wydziału 

znajduje się w budynku głównym (tam gdzie dane ogólne urzędu)”. Informacje  

w nim umieszczone zostaną usunięte. Następnie. należy wypełnić obowiązkowe pola, takie jak:  

 ulica, 

 numer, 

 miejscowość, 

 kod pocztowy, 

oraz pola nieobowiązkowe: 

 województwo, 

 strona www. 

 

5.1.3. Lokalizacja 

Wskazanie lokalizacji wydziału na mapie jest analogiczne do wskazania adresu instytucji. Polega 

na kliknięciu przycisku Wskaż na mapie w celu zapisania współrzędnych położenia wydziału.  

Czynność tę należy wykonać po wprowadzeniu danych teleadresowych oraz  

po każdorazowej ich aktualizacji.  

Rysunek 39 Lokalizacja - wskaż na mapie 
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5.1.4. Dane kontaktowe 

W sekcji „Dane kontaktowe” należy podać takie informacje charakterystyczne dla wydziału jak:  

 e-mail, 

 telefon, 

 fax, 

 godziny pracy wydziału. 

Rysunek 40 Wydział - dane kontaktowe 

 

5.1.5. Dodatkowe informacje 

Pole dodatkowe informacje służy wpisaniu wszelkich informacji na temat wydziału, jakie mogą być 

przydatne dla przedsiębiorców. Wypełnienie tego pola nie jest obligatoryjne.  

Rysunek 41 Dodatkowe informacje 
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5.1.6. Możliwość umówienia wizyty przez Internet w wydziale 

Pole „Możliwość umówienia wizyty przez Internet w wydziale” umożliwia określenie poniższych 

trzech opcji: 

 Wydział nie posiada systemu umawiania wizyt przez Internet 

Rysunek 42 Wydział nie posiada system do umawiania wizyt 

 
 Wydział posiada odrębny system umawiania wizyt przez Internet – w pustym polu należy 

wpisać link do systemu umawiania wizyty w danym wydziale. 

Rysunek 43 Wydział posiada odrębny system umawiania wizyt 

 
 Wydział wykorzystuje centralny system umawiania wizyt przez Internet – po wybraniu tej opcji, 

na portalu w widoku danego wydziału pojawi się taka sama informacja  

o systemie umawiania wizyt przez Internet, jak na formatce instytucji. 

Rysunek 44 Wydział wykorzystuje centralny system umawiania wizyt 
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Rysunek 45 Umów wizytę w Wydziale instytucji 

 

5.1.7. Edycja wydziału 

Modyfikacji danych wydziału można dokonać po kliknięciu na nazwę wybranego wydziału 

umieszczonego na liście wydziałów instytucji lub poprzez zaznaczenie wydziału i wybranie opcji Edycja. 

Rysunek 46 Edycja wydziału 
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W widoku szczegółów wydziału w prawym górnym narożniku dostępne są następujące czynność: 

 Zapisz – zapisanie dokonanych zmian, 

 Historia – podgląd wcześniejszych operacji, 

 Usuń – usuwanie wydziału, 

 Zamknij – wyjście bez zapisania zmian. 

Rysunek 47 Edycja wydziału – dostępne czynności 

 
Wydział można usunąć tylko w przypadku, gdy nie został on wskazany, jako właściwy do 

realizacji usługi. W przeciwnym przypadku pojawi się komunikat ostrzegawczy z listą usług 

realizowanych, których realizację należy przenieść na inny wydział i dopiero wówczas usunięcie 

wydziału będzie możliwe. 

5.1.8. Historia 

Analogicznie jak w przypadku instytucji także i na karcie wydziału można sprawdzić historię działań 
użytkowników. Po kliknięciu w przycisk Historia w nowym oknie przeglądarki otworzy sięstrona, na 
której widoczna będzie lista wykonanych czynności na danym wydziale. 

Rysunek 48 Historia zmian na karcie wydziału instytucji 
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Rysunek 49 Podgląd historii zmian na karcie wydziału instytucji 
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6. Moja instytucja na Biznes.gov.pl 

Na stronach serwisu Biznes.gov.pl, w sekcji Szukaj instytucji (https://www.Biznes.gov.pl/pl/szukaj-

instytucji), istnieje możliwość wyszukania instytucji oraz urzędów. 

Rysunek 50 Wyszukiwarka instytucji i urzędów na stronie Biznes.gov.pl 

 

Po kliknięciu w wyrażenie Znajdź instytucję użytkownik może wyszukać instytucję / urząd korzystając z 

wyszukiwarki. 

Po wyszukaniu instytucji użytkownik widzi dane teleadresowe instytucji wraz z mapką oraz możliwością 

wysłania pisma do urzędu o ile w Zapleczu na karcie instytucji wpisane zostały dane skrzynki 

podawczej. Dlatego tak ważne jest utrzymywanie aktualnych danych teleadresowych by użytkownicy 

otrzymali poprawne informacje. 

 

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z  

Centrum Pomocy dostępnym na Biznes.gov.pl. 



 
 
 

 

   

Konto Przedsiębiorcy 
– usługi online dla firm w jednym miejscu 
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