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Wprowadzenie 
Moduł komunikacyjny służy do przesyłania do Redakcji Dziennika wniosków o publikację aktów prawnych wraz z 

dołączonymi do niego aktami prawnymi. Poprzez moduł można wysyład zarówno akty XML (format *.LAPX dla aktów 

przygotowanych w edytorze XML A&BC, lub format *.ZIP dla aktów przygotowanych w edytorze XML MSWiA), jak 

również (tymczasowo) akty w innych formatach elektronicznych wraz z załącznikami. Dzięki wykorzystaniu modułu 

komunikacyjnego Redakcja otrzymując wniosek wraz z aktami nie musi wprowadzad ręcznie żadnych danych do 

systemu wspierającego składanie dziennika – wszystkie dane są importowane automatycznie. Skraca to zdecydowanie 

okres oczekiwania na publikację aktu w dzienniku urzędowym. 

UWAGA: 

W przypadku problemów z wysłaniem wniosku o publikację należy skorzystad z aplikacji klienckiej modułu 

komunikacyjnego. Szczegółowy opis znajduje się tutaj: < Klient Urzędowej Poczty Elektronicznej > 
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Pierwsze uruchomienie systemu 
Pierwsze uruchomienie systemu następuje po zalogowaniu się do Modułu Komunikacyjnego. Adres, pod którym 

dostępny jest moduł oraz login i hasło powinno zostad przekazane odpowiednim instytucjom przez Urząd Wojewódzki 

(Redakcję Dziennika Urzędowego) 

 

Po wejściu na stronę główną należy przejśd do okna logowania 

 
 

a następnie wprowadzid swój login i hasło do systemu: 

 
i wybrad Zaloguj. 
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Zostanie otwarty widok konta paostwa instytucji w module komunikacyjnym. W pierwszej kolejności  należy sprawdzid 

poprawnośd ustawieo. W tym celu najpierw przechodzimy do Profilu instytucji: 

 
W przypadku, gdy wyświetlone dane są błędne lub nie ma ich w ogóle należy je poprawid / wprowadzid, a następnie 
wybrad Zapisz (lewy dolny róg strony) 

W następnym kroku należy wprowadzid dane użytkownika  – osoby która będzie „fizycznie” przesyłała akty do redakcji 
(np.: pracownika sekretariatu) – Mój Profil. 

UWAGA: Elektroniczny wniosek o publikację aktów w Dzienniku Urzędowym musi zostad opatrzony bezpiecznym 
podpisem elektronicznym. Oznacza to, że przed wysłaniem musi on zostad podpisany przez wnioskodawcę  (wójta / 
burmistrza / prezydenta / starostę lub osobę upoważnioną). W praktyce wygląda to tak, że jedna osoba (np.: 
pracownik sekretariatu przygotowuje wysyłkę (dołącza pliki aktów, wpisuje meta dane), a po jej przygotowaniu jest 
ona podpisywana przez wnioskodawcę i wysyłana do Redakcji Dziennika. 
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Omówienie interfejsu. 
Moduł składa się z dwóch głównych elementów: 

a) Korespondencja – gdzie mamy dostęp do korespondencji przychodzącej ,wychodzącej, roboczej oraz mamy 

możliwośd wysyłania korespondencji 

b) Ustawienia – gdzie mamy możliwośd zmiany danych instytucji oraz użytkownika (omówione w rozdziale 

Pierwsze uruchomienie systemu), oraz wprowadzenia, usuwania i modyfikowania organów wydających akty 

prawne. 

Korespondencja wychodząca 
Z tego miejsca mamy możliwośd przeglądania całej korespondencji wysłanej przez nasz Urząd do Redakcji Dziennika  

(przeglądanie korespondencji realizowane identycznie jak w przypadku korespondencji przychodzącej). Oprócz 

dostępu do korespondencji wychodzącej, z tego miejsca mamy również możliwośd: 

a) Wysyłania korespondencji przy pomocy formularza elektronicznego:  

 Wniosek o ogłoszenie aktów w dzienniku urzędowym  województwa (brak aktu XML) 

 Wniosek o ogłoszenie aktów w dzienniku urzędowym województwa (edytor XML A&BC lub MSWiA) 

 Wniosek o wycofanie aktu przekazanego do opublikowania w dzienniku urzędowym województwa  

 Wycofanie wniosku o publikację aktów w dzienniku urzędowym województwa  

b) Wydrukowania wysłanego wniosku 

c) Zapisania wysłanego wniosku w postaci pliku PDF 

d) Wyświetlenia i zapisania Urzędowego Poświadczenia Odbioru wystawionego przez system dla wysłanego 

wniosku: 

 
Dodatkowo UPO jest również wysyłane automatycznie na email osoby wysyłającej wniosek.  
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Wysyłanie wniosku o ogłoszenie aktów 
Aby wysład wniosek o ogłoszenie aktów w dzienniku urzędowym należy przejśd do Korespondencji wychodzącej 

i wybrad Nowy Wniosek: 

 

Na liście znajdują się dwa typy wniosków o ogłoszenie aktów: 

a) Wniosek o ogłoszenie aktów w dzienniku urzędowym województwa (edytor XML A&BC lub MSWiA) – 

wybieramy wówczas gdy przygotowaliśmy akty w edytorze MSWiA lub edytorze A&BC (plik *.ZIP  lub plik 

*.lapx) 

b) Wniosek o ogłoszenie aktów w dzienniku  urzędowym województwa (brak aktu XML) – w przypadku gdy nie 

posiadamy aktu w formacie XML. 

Wniosek uruchamiamy poprzez kliknięcie w przycisk „Utwórz”, znajdujący się po prawej stronie symbolu formularza  

(poniżej omówiony Wniosek o ogłoszenie aktów w dzienniku urzędowym województwa (edytor XML A&BC lub MSWiA) 

– analogicznie wypełniane są inne wnioski) 
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Dane adresata wniosku zostały automatycznie wprowadzone w odpowiednie pola na wniosku na podstawie danych 

przechowywanych w bazie danych. Użytkownikowi pozostaje jedynie uzupełnieni:  

a) Znaku sprawy 

b) Daty sprawy 

c) Imienia oraz nazwiska osoby podpisującej (wysyłającej) wniosek  – dane te są automatycznie pobierane z 

profilu użytkownika. 
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Po wprowadzeniu tych danych klikamy na Dalej i wskazujemy plik aktu za pomocą przycisku „Dodaj plik aktu…” 

 

W przypadku dołączania plików *.lapx z edytora ABC lub pliki *.zip z edytora aktów prawnych MSWiA, wszystkie 

pozycje na formularzu są wypełniane automatycznie:  

 

W przypadku formularza „brak aktu XML” musi to byd plik aktu w edytowalnej postaci, np.: plik DOC lub RTF  wraz z 

wszystkimi załącznikami: 
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Polami wymaganymi są: 

a) Organ – organ wydający akt wybieramy z listy organów dostępnej po kliknięciu na Wybierz organ wydający. (w 

jaki sposób edytowad organy wydające opisane zostało w rozdziale Dodatkowe funkcjonalności – Ustawienia) 

b) Tytuł aktu 

c) Nr aktu 

d) Data aktu 

e) Typ aktu – wybierany z listy 

Do naszego wniosku możemy podpiąd dowolną ilośd aktów korzystając z przycisku „Dodaj kolejny akt” znajdujący się 

poniżej typu aktu: 
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W każdym momencie tworzenia wniosku elektronicznego możemy go zapisad w kopiach roboczych. Zapisywanie może 

okazad się potrzebne gdy: 

a) Do wypełnianego wniosku zechcemy powrócid później i uzupełnid o dodatkowe dane (dodad kolejne aktu lub 

pliki)  

b) Podpisad i wysład wniosek z innego komputera niż ten na którym go utworzyliśmy  
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Aby zapisad tworzony wniosek należy wybrad Zapisz: 

 

Po zapisie użytkownikowi zostanie wyświetlony widok korespondencji roboczej, gdzie znajdzie wcześniej wypełniony 

wniosek: 
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W momencie kiedy będziemy mieli już podpięte wszystkie akty, które chcemy wysład wraz z wnioskiem klikamy na 

Podpisz i wyślij: 

 

W pierwszym kroku powinna zostad uruchomiona JAVA, za pomocą której zostanie wyświetlona lista dostępnych 

certyfikatów: 

 

Następnie wskazujemy certyfikat, którym ma zostad podpisany wniosek i klikamy „Podpisz” 
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Wprowadzamy PIN do karty z certyfikatem: 

 

W przypadku gdy PIN będzie zgodny po chwili wyświetlona zostanie informacja o poprawności wysyłki oraz możliwośd 

zapisu pliku wniosku do formatu *.pdf: 
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Wyświetlony wniosek należy wydrukowad i wysład do Redakcji Dziennika wraz z aktami jako „papierową” wersję 

wniosku. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zagwarantowad zgodnośd wersji papierowej z wersją elektroniczną . 

Wniosek należy wydrukowad z zapisanego dokumentu w formacie PDF. Wniosek ten możemy wyświetlid w każdej 

chwili jak również zapisad go na dysku w postaci pliku PDF przechodząc do korespondencji wychodzącej i odnajdując 

na liście żądaną korespondencję. 
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Wysyłanie innych wniosków 
Oprócz możliwości składania wniosków o ogłoszenia aktów w dzienniku system pozwala również na wysyłanie wniosku 

o wycofanie aktu przekazanego do ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa. 

Składanie tego wniosku realizowane jest identycznie jak w przypadku wniosku o ogłoszenie aktów.  

Dodatkowe funkcjonalności 

Kopie robocze 
W każdym momencie wypełniania dowolnego wniosku możemy go zapisad, wybierając Zapisz  
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Tak zapisana korespondencja zostanie przeniesiona do folderu Robocza. Aby ją ponownie wyświetlid wybieramy 

Robocza i wskazujemy żądaną korespondencję: 
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Ustawienia – definiowanie organów wydających akty 
W przypadku gdyby podczas wypełniania wniosku o wycofanie aktu przekazanego do ogłoszenia w dzienniku 

urzędowym województwa, po kliknięciu na Wybierz organ wydający, lista organów była pusta, brakowałoby jakiegoś 

organu wydającego, lub zdefiniowany organ wydający był błędny, z poziomu zakładki Organy wydające mamy 

możliwośd definiowania i edycji organów wydających akty:  

 

Chcąc dodad nowy organ wydający, w sytuacji gdy lista jest pusta wybieramy Nowy: 
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Wyświetlone zostaną dwa pola do uzupełnienia, forma w mianowniku i dopełniaczu: 

 

Wprowadzone dane zatwierdzamy przyciskiem „Zapisz”. 

Widok dodawania organów wydających może się różnid w sytuacji gdy na liście będzie znajdowała się już jakaś pozycja:  

 

Przycisk dodania nowego organu wydającego został wskazany  na rysunku powyżej. Od tego momentu będzie możliwe 

wybranie danego organu przy wypełnianiu danych aktu na wniosku o wycofanie.  
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Zarządzanie użytkownikami 
System pozwala na dodawanie dowolnej ilości użytkowników. Urząd wydający akty prawne może posiadad d wa typy 

użytkowników: 

1. Użytkownik instytucji – dla pracowników instytucji zobowiązanych do publikacji aktów prawnych w Dzienniku 

Urzędowym. Rola taka pozwala na wysyłanie do Redakcji Dziennika wniosków o publikację aktów prawnych 

wraz z załączonymi z wnioskiem aktami. 

2. Administrator Instytucji – rola dająca takie same uprawnienia jak instytucja, oraz dodatkowo możliwośd 

zarządzania użytkownikami instytucji, a także zmiany danych instytucji przesyłającej akty. Rolę taka posiada 

użytkownik, którego login i hasło został paostwu przekazany przez Urząd Wojewódzki. 

Dodawanie nowych użytkowników 
System pozwala na dodawanie nowych użytkowników administratorowi instytucji z poziomu zakładki Użytkownicy 

 

Edycja danych użytkowników 
Administrator instytucji wyświetlając szczegóły profilu danego użytkownika ma możliwośd zmiany wszystkich 

dostępnych danych danego użytkownika. 

W przypadku gdy chcemy zablokowad konto danego użytkownika wystarczy że zaznaczymy Zablokowany i zapiszemy 

jego profil. 
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Klient Urzędowej Poczty Elektronicznej 
W przypadku wystąpienia problemów, związanych z wysyłką wniosku o publikację do Redakcji Dziennika Urzędu 

Wojewódzkiego, należy skorzystad z aplikacji klienckiej umożliwiająca przesłanie wniosku bez konieczności korzystania 

z przeglądarki internetowej. 

Aplikację można zainstalowad klikając w poniższy link: 

http://www.abcpro.pl/download/upe/Abc.OfficeMailbox.UI.application 

Jeżeli z jakichś powodów instalacja nie będzie możliwa (np.: brak uprawnieo) należy skorzystad z wersji „portable”:  

www.abcpro.pl/download/upe/upe.2.0.0.7.zip - wystarczy rozpakowad pliki i uruchomid aplikację. 

Po uruchomieniu zostanie wyświetlone okno logowania: 

 

Aplikacja zapamięta wprowadzone przy pierwszym użyciu dane użytkownika, przy kolejnym uruchomi nu niezbędne 

będzie jedynie podanie samego hasła. Po zalogowaniu uruchomiony zostanie kreator wniosków  znany z Edytora Aktów 

Prawnych XML oraz Legislatora. 

W pierwszym kroku „Autoryzacja” należy przejśd na kolejną stronę za pomocą przycisku „Dalej” (hasło dla wybranego 

użytkownika zostało wprowadzane podczas logowania). Kolejny krok to wybór odpowiedniego wniosku. Do dyspozycji 

http://www.abcpro.pl/download/upe/Abc.OfficeMailbox.UI.application
http://www.abcpro.pl/download/upe/upe.2.0.0.7.zip
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są cztery opcje: 

 

a) Nowy wniosek o ogłoszenie (XML) – za jego pomocą przesyłamy pliki stworzone w Edytorze Aktów Prawnych 

XML lub Legislatorze (format *.lapx), oraz pliki przygotowane w systemie EDAP (MSWiA) w formacie *.zip. 

b) Nowy wniosek o ogłoszenie (Inne) – umożliwia przesłanie plików w dowolnym innym formacie. 

c) Otwórz wniosek o ogłoszenie – użytkownik posiada możliwośd zapisu do formatu XML, dowolnego pliku 

wniosku, a następnie za pomocą tej opcji wczytania go do kreatora. 

d) Wniosek o wycofanie aktu – pozwala na stworzenie wniosku o wycofanie aktu przekazanego do ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym. 
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Wniosek o ogłoszenie aktów XML 
Po wyborze wniosku przechodzimy na następną stronę kreatora za pomocą przycisku „Dalej”. W danych 

podstawowych, zarówno dane urzędu składającego wniosek jak i adresat wniosku są pobierane automatycznie. Do 

uzupełnienia pozostaje numer, data oraz imię, nazwisko i stanowisko osoby wysyłającej wniosek. 
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W kolejnym kroku dodajemy pliki aktów, które chcemy przekazad do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym:  

 

Do jednego wniosku o publikację można dodad kilka różnych aktów za pomocą przycisku „ Dodaj akt”. W ostatnim 

kroku po dołączeniu do pliku wniosku aktów i przejściu na kolejną stronę kreatora, przed wysłaniem należy podpisad 

stworzony wniosek: 
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Wybieramy „Podpisz plik wniosku”,a w oknie wyboru bibliotek pozostawiamy zaznaczone Biblioteki PKI .NET: 

 

Teraz wystarczy wskazad certyfikat, którym wniosek ma zostad podpisany:  
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I po wybraniu „Zastosuj”, wprowadzid kod PIN: 

 

Jeżeli kod PIN będzie prawidłowy aplikacja wyświetli komunikat o prawidłowym podpisaniu pliku wniosku:  
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Tak przygotowany wniosek możemy przekazad do Redakcji Dziennika wybierając „Wyślij”. 

 
Po wysyłce wniosku możemy wydrukowad jego wersję papierową:  

 
Wnioski wysłane do Urzędu Wojewódzkiego z poziomu tej aplikacji będą dostępne na stronie internetowej moduł u 

komunikacyjnego w zakładce „Korespondencja wychodząca”. 


