
Krótki przewodnik do Punktu 
Kompleksowej Obsługi (OSS)

Część 3: Praca z rejestrem 
problemów (issues log)

Departament 
Monitorowania i 
Bezpieczeństwa

Urząd Transportu 
Kolejowego 

Pamiętaj! W celu uzyskania dostępu do OSS, konieczne jest wykorzystanie aktualnej przeglądarki Google Chrome lub Mozilla 
Firefox. Stosowanie innych przeglądarek może skutkować niższą wydajnością lub błędami.
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Wprowadzenie

1
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Dla przypadków 2 i 3 należy pamiętać, aby 
wpierw wykonać żądaną akcję (np. 
zaktualizować informacje lub dodać 
dokument) zanim odpowie się na problem i 
poprosi o jego rozwiązanie. 

• Kliknij ikonę               aby uzyskać dostęp do listy problemów związanych z konkretnym wnioskiem 

• Kliknij ikonę              aby przeczytać każdy problem i zobaczyć, co jest od Ciebie oczekiwane.

• Różne problemy wymagają różnych działań ze strony wnioskodawcy:

1. Przekazanie dodatkowych wyjaśnień dla organu certyfikującego

2. Zaktualizowanie informacji we wniosku 

3. Dodanie nowych dokumentów lub nowych wersji istniejących dokumentów
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Przypadek 1: udzielanie dodatkowych wyjaśnień

1. Kliknij przycisk [Komentarz],aby otworzyć pole tekstowe do wpisania 
swojego komentarza

2. Zapisz odpowiedź
3. Poproś o rozstrzygnięcie problemu

Jeżeli chcesz załączyć dokument w ramach odpowiedzi na problem, 
przed zapisaniem i poproszeniem o rozstrzygnięcie problemu naciśnij 
przycisk [Załącz pliki]. W okienku:

A) Załącz dokument do problemu naciskając
B) Wybierz dokument zaznaczając pole wyboru 
C) Załącz dokument używając przycisku [Załącz plik]

W następnym kroku (2) zapisz problem i (3) poproś o jego 
rozstrzygnięcie. Status zmieni się na „rozpatrzone”.
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Przypadek 2: aktualizowanie informacji we wniosku

1. Jeżeli problem wymaga zmiany danych zawartych 
w formularzu internetowym (np. zakres wniosku, 
typ działalności lub tabele mapujące) przejdź do 
odpowiedniej części wniosku

2. Pola edytowalne będą podświetlone na biało.
Uzupełnij informacje zgodnie z prośbą 
oceniających. 

3. Wykorzystaj listę przewijaną                                        aby 
edytować dane dla danego państwa 
członkowskiego.

4. Pamiętaj, aby zapisać i wysłać zgromadzone 
informacje. Stosowne przyciski są dostępne na 
dole strony. 

Po uzupełnieniu informacji niezbędne jest 
udzielenie odpowiedzi na problem oraz 
poproszenie o jego rozstrzygnięcie, jak 
pokazano w przypadku (1). 
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Po udzieleniu odpowiedzi na problem status zmieni się 
na „rozpatrzone”. 
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Przypadek 3: aktualizowanie dokumentacji złożonej z wnioskiem

1. Jeżeli problem wymaga wgrania nowego 
dokumentu lub nowej jego wersji (np. dowodów 
dotyczących SMS, części krajowej wniosku lub 
innego dokumentu administracyjnego) przejdź do 
odpowiedniej części wniosku

Wykorzystaj zakładki aby 
zaktualizować dokumenty odpowiednie dla 
danego państwa.

2. Folder umożliwiające wysłanie nowych 
dokumentów lub aktualizację istniejących są 
oznaczone dwoma rodzajami przycisku [+]:

• przycisk wgrania nowego dokumentu
• przycisk dodania nowej wersji dokumentu

3. Pamiętaj, aby zapisać i wysłać zgromadzone 
informacje. Stosowne przyciski są dostępne na 
dole strony. 
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Po uzupełnieniu informacji niezbędne jest 
udzielenie odpowiedzi na problem oraz 
poproszenie o jego rozstrzygnięcie, jak 
pokazano w przypadku (1). 

Po udzieleniu odpowiedzi na problem status 
zmieni się na „rozpatrzone”. 



Dziękuję za uwagę!

Warszawa
8 listopada 2020

www.utk.gov.pl


