
 

Karta nadania/odebrania uprawnień do systemów informatycznych 

Płock, dn.: ..............................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................  
(pełna nazwa placówki) 

 ...............................................................................................................................,  .............................................................................................................................  
(imię i nazwisko upoważnianego pracownika placówki) (adres e-mail używany wyłącznie przez upoważnianego pracownika) 

Jako dyrektor ww. placówki i osoba administrująca danymi osobowymi upoważniam ww. pracownika do przetwarzania danych osobowych, których placówka 

jest administratorem a w związku z pełnieniem przez ZJO zadań w zakresie administrowania, koordynowania oraz prowadzenia bieżącej obsługi platformy 

zarządzania e-Oświata, Płockiego Portalu Oświatowego oraz Biuletynu Informacji Publicznej proszę o udzielenie ww. osobie dostępu do wymienionych w tabeli 

poniżej systemów informatycznych poprzez nadanie/odebranie następujących uprawnień: 

Nazwa 
systemu 

Zakres uprawnień 
(proszę zakreślić jedną opcję dla poszczególnych systemów) 

Opis 

Platforma Brak Standardowy WKPIP M 

Standardowy - użytkownik ma możliwość logowania do wszystkich dostępnych dla użytkownika aplikacji z poziomu Platformy; 
Wysyłanie aktualności (WKPIP) – wszystkie uprawnienia standardowe + tworzenie aktualności na Płocki Portal Oświatowy (PPO) z poziomu 
Platformy, wysyłanie aktualności na PPO do moderacji, usuwanie samodzielnie utworzonych aktualności z katalogu "Robocze"; 
Moderator – wszystkie powyższe uprawnienia + możliwość publikowania aktualności na stronie PPO. 

PABS Brak PP ZP 
Dostęp do aplikacji zarządzającej arkuszami organizacyjnymi i budżetem placówki na poziomie: Przeglądanie projektów (PP – tylko podgląd, brak 
możliwości edycji projektów) lub  Zarządzanie projektami (ZP – edycja i tworzenie projektów). 

OSON Brak Placówka Nauczyciel 

Placówka - pozwala na zarządzanie danymi (nauczyciele, oddziały) placówki/zespołu szkół w aplikacji Obowiązek Szkolny Obowiązek Nauki wraz z 
modułem Sekretariat; 
Nauczyciel - uprawnienia tylko dla użytkowników z placówek, w których został zakupiony dodatkowy moduł do drukowania arkuszy ocen i 
świadectw szkolnych (AOSW). 

KP Brak Obsługa kadrowa placówek 
Umożliwia dostęp do Obsługi kadrowej placówek w systemie kadrowo-płacowym (KP). W przypadku nadania uprawnień do systemu KP konieczne 
jest podanie numeru PESEL pracownika: 

  ..................................................................................................................  

NABO Brak Placówka Dostęp do systemu Nabory do szkół i przedszkoli dla placówki. 

Przedszkola 
i stołówki 

Brak Intendent Dostęp do zintegrowanego systemu zarządzania stołówkami oraz przedszkolem dla intendentów. 

FV Brak Wystawianie faktur sprzedażowych Dostęp do systemu FV, umożliwiającego wystawianie faktur sprzedażowych. 

BIP Brak Standardowy Umożliwia podgląd i dodawanie komunikatów w Biuletynie Informacji Publicznej ZJO. 

 
 ...........................................................................................  
(pieczątka i podpis dyrektora placówki - osoby reprezentującej administratora danych) 

wersja 1.04 


