Skrócona instrukcja wprowadzania i publikowania kart informacyjnych
w Publicznie Dostępnym Wykazie Danych

1. Logowanie do Systemu
W celu zalogowania się do systemu, w oknie przeglądarki internetowej naleŜy wpisać adres:
http://www.ekoportal.pl/sep

Następnie w odpowiednie pola naleŜy wpisać nazwę uŜytkownika oraz hasło, które znajdują
się w treści przesłanego e-maila i wcisnąć przycisk „Zaloguj”.
Od razu po pierwszym zalogowaniu się w miejsce otrzymanego od nas hasła wprowadzają
Państwo nowe własne hasło, które będzie dalej uŜywane przez Państwa przy ponownych
logowanych do systemu. Zmiana nazwy uŜytkownika nie jest moŜliwa, natomiast hasło
moŜecie Państwo zmienić w kaŜdej chwili (Preferencje, Szczegóły uŜytkownika).
Wprowadzone hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków, w tym co najmniej jedną
wielką literę i jedną cyfrę.
W przypadku problemów z logowaniem prosimy wyłączyć wszystkie okna przeglądarki i po
chwili ponownie podjąć próbę logowania.
Po zalogowaniu moŜliwe jest wypełnianie kart informacyjnych (opisane w pkt 3). W celu ich
publikacji na Ekoportalu konieczne jest uzyskanie klucza certyfikacyjnego. MoŜliwość
wygenerowania klucza certyfikacyjnego posiadają jedynie wskazani przez urzędy
uŜytkownicy posiadający rozszerzone uprawnienia.
2. Uzyskanie klucza certyfikacyjnego
W celu opublikowania wypełnionej karty informacyjnej konieczne jest uŜycie klucza
certyfikującego. Wprowadzenie zaawansowanego sposobu bezpiecznego logowania do
systemu przy pomocy certyfikatu stało się konieczne ze względu na potrzebę zapewnienia
bezpieczeństwa danych.
Po zalogowaniu się do systemu (opisane w pkt 1) naleŜy:
- uŜyć linku „Portal”, który znajduje się w prawym górnym rogu strony (jest umieszczony
obok przycisku „Wyloguj”).

W nowym oknie otworzy się strona Portalu zawierająca elementy dostępne tylko dla
autoryzowanych uŜytkowników.
- Na otwartej stronie Portalu wejść do folderu „Pliki instalacyjne”, który znajduje się w
zlokalizowanym po lewej stronie menu, poniŜej folderu „Grupy tematyczne”.

W folderze tym znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zainstalowania jednego z
dwóch zawartych tam plików: Instalatora skonsolidowanego (jeśli na komputerze nie jest
zainstalowana Java Sun Microsystems) lub Instalatora uproszczonego, jeśli Java Sun jest juŜ
zainstalowana na Państwa komputerze. Prawidłowe zainstalowanie tego odpowiedniego
Instalatora jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia generowania certyfikatu.
W folderze została takŜe zamieszczona niniejsza Instrukcja.
Na stronie musi być to opisane krok o kroku co wciskać.
- Po zakończeniu instalacji wybranego Instalatora naleŜy wejść do folderu „Profil”, który jest
umieszczony poniŜej folderu „Pliki instalacyjne”, a w nim do folderu „Zarządzanie
certyfikatem”.

- Przy pierwszym uruchomieniu pojawi się poniŜsze okno, w którym naleŜy zaznaczyć opcję
„Always trust content from this publisher”, a następnie kliknąć przycisk „Run”.

- Teraz uruchomi się właściwy aplet. Ten etap w zaleŜności od parametrów Państwa łącza
internetowego oraz aktualnej liczby pracujących w systemie uŜytkowników moŜe trwać od
kilkudziesięciu sekund do kilku minut.
- W następnej kolejności naleŜy kliknąć „Wybór repozytorium kluczy”, a następnie
„Utwórz nowe”,

- w nowym oknie nadajemy nazwę plikowi – repozytorium kluczy (nazwa pliku powinna w
jednoznaczny sposób identyfikować uŜytkownika – powinna zawierać np. nazwisko
uŜytkownika, jego inicjały lub imię) i wskazujemy na twardym dysku komputera miejsce, w
którym plik ma zostać zapisany (np. Moje dokumenty). Po dokonaniu wyboru wciskamy
przycisk „Utwórz”.
- Następnie naleŜy uŜyć przycisku „Zatwierdź” (znajduje się obok uŜytego wcześniej
przycisku „Utwórz nowe”).
- naleŜy dwukrotnie wprowadzić hasło, które będzie chronić klucz przed niepowołanym
uŜyciem. Wprowadzone hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków, w tym co najmniej
jedną wielką literę i jedną cyfrę. Hasło to naleŜy zapamiętać. O to hasło system będzie pytał
uŜytkownika za kaŜdym razem przy publikacji karty informacyjnej. Po wpisaniu naleŜy
kliknąć przycisk „Ustal”.

- Teraz wybieramy opcję „Generuj klucze”. Następnie wskazujemy na „podpis” i klikamy
przycisk „Generuj”.
- Na tablicy klikamy dowolnie wybrane liczby (kilkanaście). Po uaktywnieniu przycisku się
przycisku „Akceptuj”, klikamy na niego.

- Po pojawieniu się następnego okna z wygenerowanym kluczem znów klikamy „Akceptuj”,
a następnie przycisk „Przejdź do okna zarządzania certyfikatami”.
- Teraz klikamy na przycisk „śądaj wystawienia”.

Na następnej stronie weryfikujemy wyświetlone dane. Jeśli wszystko się zgadza klikamy
przycisk „Akceptuj”. śądanie wystawienia certyfikatu do klucza zostało przesłane do
Centrum Certyfikacji, które znajduje się w Centrum Informacji o Środowisku. Następnie
naleŜy kliknąć przycisk „Powrót” – znajduje się w prawym dolnym rogu.

Po kaŜdym następnym wejściu w „Profilu” do folderu „Zarządzanie certyfikatem” naleŜy
w folderze „Wybór repozytorium kluczy” wskazać pole „Otwórz”, a następnie wskazać na
wcześniej utworzony i zapisany na twardym dysku komputera plik klucza. Plik ten ma zawsze
rozszerzenie .p12 (czyli np. klucz ekoportal.p12). W celu akceptacji wyboru naleŜy kliknąć
przycisk „Zatwierdź”. Teraz konieczne jest wpisanie wybranego wcześniej hasła i kliknięcie
przycisku „Akceptuj”.
Certyfikatu do klucza wystawia Administrator Ekoportalu. Informacja o tym czy certyfikat
do klucza został juŜ wystawiony, czy teŜ oczekuje jeszcze na wystawienie jest takŜe dostępna
po kliknięciu przycisku „3. Zarządzanie certyfikatami”.

Jeśli certyfikat do klucza jest juŜ wystawiony pojawia się opis: „Certyfikat do klucza gotowy
do pobrania”. W tym celu naleŜy uŜyć przycisku „Pobierz”.

Jeśli wszystko przebiegło właściwie pojawi się informacja „Certyfikat został pobrany
pomyślnie”. Następnie klikamy przycisk „Powrót”.

W tym momencie posiadają juŜ Państwo klucz certyfikujący, który umoŜliwia publikowanie
kart informacyjnych na Ekoportalu. W celu zakończenia pracy z narzędziem słuŜącym do
generowania klucza certyfikującego naleŜy zamknąć okno.

Istnieje moŜliwość dalszej pracy w drugim otwartym wcześniej oknie, które pozwala na pracę
z kartami informacyjnymi (opisane w pkt 3).

Jeśli w przyszłości zajdzie taka potrzeba, po wejściu do „3. Zarządzanie certyfikatami”
moŜliwe jest odwołanie wystawionego wcześniej klucza certyfikującego.
Informacja o konieczności odwołania wcześniej wystawionego certyfikatu..
Ponadto w pkt 4 „Zmiana hasła/pinu” moŜliwa jest zmiana wprowadzonego wcześniej hasła
dla klucza certyfikującego.

3. Praca z kartami informacyjnymi
W celu wprowadzenia do Wykazu nowej karty informacyjnej naleŜy w poziomym menu
wybrać polecenie „Dodawanie kart”.

Z listy formularzy A-I wybieramy ten, który nas interesuje (zaznaczamy klikając na niego).
Następnie uŜywamy przycisku „Dodawanie kart” – jest umieszczony na dole strony.
Do formularza moŜemy takŜe dostać się poprzez umieszczenie kursora na interesującym nas
formularzu i podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszki.

Po wejściu w interesujący nas formularz rozpoczynamy wypełnianie karty informacyjnej.
Słownik – istnieje moŜliwość umieszczania często wykorzystywanych treści w słowniku. W
tym celu naleŜy wybrać opcję „Dodaj wartość”. Aby umieścić treść w karcie informacyjnej
naleŜy ją zaznaczyć (poprzez kliknięcie na interesującej treści) i uŜyć przycisku „Wybierz”.
W celu zakończenia pracy ze słownikiem trzeba uŜyć opcji „Zamknij”.

Lista – pozwala na umieszczenie w karcie informacji o organie administracji, podmiocie lub
osobie fizycznej. Poprzez uŜycie przycisku „Dodaj” moŜna wprowadzić do systemu nowe
dane. Umieszczenie w karcie informacji o organie administracji, podmiocie lub osobie jest
moŜliwe po jej zaznaczeniu (poprzez kliknięcie) i uŜyciu przycisku „Wybierz”. W celu
zakończenia pracy z narzędziem naleŜy uŜyć opcji „Zamknij”.
Zmiana danych dotyczących określonego organu, podmiotu lub osoby moŜliwa jest po
wybraniu w poziomym menu pozycji „Rejestr podmiotów”. Znajduje się tu takŜe filtr
ułatwiający znalezienie poszukiwanego podmiotu (opcja: „pokaŜ filtr”)
Karty – umoŜliwiają stworzenie odnośnika do innej wprowadzonej wcześniej do systemu
karty informacyjnej.
Załączniki – narzędzie pozwala na załączenie dokumentu np. wypełniając formularz A –
opisując wniosek o wydanie decyzji, mamy tu moŜliwość dołączenia zeskanowanego
wniosku.

Po wpisaniu do karty informacyjnej wszystkich informacji wciskamy przycisk „Zapisz” –
karta zostaje zapisana w systemie i jest moŜliwa jej publikacja w publicznie dostępnym
wykazie. Jeśli chcemy zrezygnować z zapisania karty naleŜy wcisnąć przycisk „Anuluj”.

W celu opublikowania karty informacyjnej naleŜy w poziomym menu wybrać „Lista kart do
publikacji”. Karty mogą publikować tylko uŜytkownicy posiadający waŜny certyfikat!

Z listy kart do publikacji naleŜy wybrać karty, które mają zostać opublikowane. Wyboru kart
dokonuje się poprzez zaznaczenie pola wyboru dotyczącego danej karty. Następnie naleŜy
uŜyć przycisku „Publikuj karty”.

Ten etap w zaleŜności od parametrów Państwa łącza internetowego oraz aktualnej liczby
uŜytkowników publikujących karty informacyjne moŜe trwać od kilkudziesięciu sekund do
kilku minut.

Następnie naleŜy uŜyć przycisku „Podpisz”. Na następnej stronie przycisk „Otwórz” pozwala
na wskazanie klucza zapisanego na twardym dysku Państwa komputera (plik o rozszerzeniu
p12). Po wskazaniu pliku klikamy przycisk „Akceptuj” w prawej, dolnej części strony. Teraz
wprowadzamy hasło dla klucza i klikamy przycisk „Akceptuj”.

Na następnej stronie klikamy przycisk „Kontynuacja”. Dalej przycisk „Kontynuuj” i wreszcie
przycisk „Akceptuj”. Karty zostały opublikowane. Po kliknięciu przycisku „Kontynuuj”
kończy się proces publikacji kart. W celu powrócenia do menu naleŜy kliknąć „Obsługa kart
informacyjnych”.

4. Pomoc i asysta techniczna
Wszelkie uwagi, sugestie i zapytania dotyczące działania systemu, w tym takŜe informacje o
ewentualnych błędach w jego działaniu oraz w sprawach związanych z wystawianiem
certyfikatów prosimy przesyłać na adres: wykaz@cios.gov.pl
3 maile!!!!!!
MoŜliwy jest równieŜ kontakt telefoniczny. Numery telefonów kontaktowych podane są w
zakładce „Kontakt” umieszczonej na stronie głównej Ekoportalu. W celu ograniczenia
kosztów rozmów międzymiastowych moŜecie Państwo dzwonić do nas płacąc za połączenie
wg taryfy lokalnej. W tym celu z listy naszych numerów telefonicznych naleŜy wybrać ten z
odpowiednim numerem kierunkowym.
MoŜecie Państwo równieŜ skorzystać z dostępnego na Ekoportalu forum dyskusyjnego.
Wszyscy uŜytkownicy, którzy wprowadzają dane do wykazu i mają utworzone konto zostali
dodani do grupy tematycznej - „Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych”.
W celu wejścia do ww. grupy tematycznej naleŜy uŜyć linku „Portal”, który znajduje się w
prawym górnym rogu strony (jest umieszczony obok przycisku „Wyloguj”). W nowym oknie
otworzy się strona Ekoportalu zawierająca kilka elementów dostępnych tylko dla

uŜytkowników zalogowanych. Po lewej stronie w menu znajduje się folder „grupy
tematyczne”. Po wejściu do folderu moŜecie Państwo wejść dalej do grupy tematycznej
„Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych” i korzystać między innymi z forum
dyskusyjnego i czatu.
Więcej informacji dotyczących działania systemu moŜecie Państwo znaleźć w Pomocy.

