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1. Złóż sprawozdanie 

Aby złożyć sprawozdanie należy z poziomu: 

 listy działów kliknąć przycisk „Złóż sprawozdanie”, [RYSUNEK 1] 

 listy sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami dla sprawozdania o statusie „Robocze” wybrać opcję 

„Złóż sprawozdanie”. [RYSUNEK 2]  

 

Rysunek 1 Składanie sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami z poziomu listy działów 
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Rysunek 2 Składanie sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami z poziomu listy sprawozdań 

Po kliknięciu w przycisk złóż sprawozdanie system wyświetli komunikat „Czy na pewno chcesz złożyć sprawozdanie”.  

Aby potwierdzić należy wybrać opcję „Złóż”. [RYSUNEK 3] 

 

Rysunek 3 Komunikat "Czy na pewno chcesz złożyć sprawozdanie?" 
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2. Pobierz UPO 

Aby pobrać UPO dla sprawozdania na statusie „Złożone” należy z poziomu listy sprawozdań wybrać opcję „Pobierz UPO”. [RYSUNEK 4]  

 

 

Następnie system wyświetli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. [RYSUNEK 5]  

Rysunek 4 Opcja pobrania UPO 
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Rysunek 5 Urzędowe poświadczenie odbioru 
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3. Utwórz korektę  

Aby utworzyć korektę do sprawozdania na statusie „Złożone” należy z poziomu listy sprawozdań wybrać opcję „Utwórz korektę”. 

[RYSUNEK 6]  

 

Rysunek 6 Opcja utworzenia korekty 
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Następnie system wyświetli komunikat „Czy na pewno chcesz utworzyć korektę?”.  

Aby potwierdzić należy wybrać opcję „Utwórz”. [RYSUNEK 7] 

 

Rysunek 7 Komunikat  "Czy na pewno chcesz utworzyć korektę?" 
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Po utworzeniu korekty system wygeneruje duplikat pierwszego sprawozdania. Takie sprawozdanie otrzyma nowy numer biznesowy 

oraz status „Robocze”. Aby edytować sprawozdanie należy z poziomu listy sprawozdań wybrać opcję „Edycja” (w ramach sprawozdania, 

które otrzymało status „Robocze”). [RYSUNEK 8] 

 

Rysunek 8 Opcja edycji korekty sprawozdania 

 


