1. Rejestracja/Logowanie
1.1 Rejestracja
1. Otwieramy stronę www.zlecaniezadan.pl
2. W prawym górnym rogu przyciskamy na ikonę (1). Spowoduje to rozwinięcie się listy, z
której wybieramy zaloguj się (2).

3. Zostaniemy przeniesieni do nowego widoku.
4. Następnym krokiem jest przyciśnięcie „Zarejestruj się” (3)

5. Pojawi się formularz rejestracyjny.
6. Wypełniamy pola 4-6, które są wymagane do założenia konta. Pola 7 i 8 wypełniamy
opcjonalnie. Hasło musi posiadać co najmniej sześć znaków.
7. Kolejnym krokiem jest wybranie w punkcie 9 opcji dla kogo konto jest zakładane dla
Organizacji czy dla Urzędnika
8. Następnym krokiem założenia konta jest zapoznanie się z Regulaminem i potwierdzenie
tego poprzez kliknięcie w pustym okienku przy Zapoznałem się z Regulaminem (10).
9. Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól do rejestracji (4-6, 9-10) przyciskamy
„Zarejestruj się” (11)

10. Na podany adres e-mail została wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym, który należy
potwierdzić, aby rejestracja została pomyślnie zakończona.
UWAGA! Jeśli e-maila nie można znaleźć w „Skrzynce odbiorczej” proszę sprawdzić folderze
„Spam”.
1.2 Logowanie
1. Otwieramy stronę www.zlecaniezadan.pl
2. W prawym górnym rogu przyciskamy na ikonę (1). Spowoduje to rozwinięcie się listy, z
której wybieramy zaloguj się (2).

3. Wypełniamy pola 3 i 4 danymi, które podawaliśmy przy rejestracji naszego konta.
4. Następnie przyciskamy „Zaloguj” (5).
PAMIĘTAJ!
1. Aby zalogować się Twoje konto musi być aktywne!
2. Jeśli nie pamiętasz hasła naciśnij „Zapomniałeś hasła?” (6) i postępuj zgodnie ze
wskazówkami.

3. Wybór działania
1. Wybieramy jedną z czterech opcji:
- Bon na aktywność – regranting (1)
- Zlecanie usług (2)
- Zlecenie instytucji (3)
- Kooperacyjne rozwiązywanie problemów (4)
2. Wybierając przycisk „więcej informacji” (5) uzyskamy szczegółowe informacje na temat
wybieranej prze nas opcji.
3. Wybierając „nowa analiza” (6) i „efektywność” (7) musimy być zalogowani.

3.1 Nowa analiza + Efektywność
1. Po przyciśnięciu „Nowa analiza” pojawi nam się nowy widok.

2. Musimy wypełnić wszystkie puste pola. W 1 podać nazwę zadania, 2 określić dokładne
miejsce zlecenia zadania, 3 oznaczyć sferę działania publicznego. Jeśli chcemy udostępnić
swoją analizę należy zostawić oznaczoną „✔” natomiast, gdy chcemy ją tylko zachować
zostawiamy puste pole.
3. Po wypełnieniu wszystkich pól należy przycisnąć „Rozpocznij analizę” (5)

4. Zostaliśmy przeniesieni do kreatora. Składa się on z trzech etapów. Możesz dowolnie
przechodzić między etapami, zapisać wyniki pracy i wrócić do nich później. W dowolnym
momencie możesz pobrać raport z analizy.
Etap I (8) ma pomóc znaleźć odpowiedzi na kluczowe pytania: czy wprowadzenie bonu na
aktywność/zlecanie usług/zlecenie instytucji/kooperacyjne rozwiazywanie problemów jest
potrzebne w Twoim samorządzie? oraz czy dana czynność jest możliwa do wprowadzenia w
Twoim samorządzie?
Udzielenie odpowiedzi na te pytania będzie możliwe, dzięki analizie wybranych obszarów - w
tym potrzeb mieszkańców, ich oczekiwań, zastanowieniu się nad potencjalnym operatorem,
wpływem na wizerunek samorządu, czy koniecznymi zmianami prawnymi i zaplanowaniem
finansów.
Etap II (9) na tym etapie planuje się jak wprowadzić nasze działanie w samorządzie.
Etap III (10) – sporządzenie pełnego harmonogramu przeprowadzenia zmian
5. Naciskając „podgląd raportu” (6) w każdym momencie możemy zobaczyć jak prezentuje
się sporządzony przez nas raport. Istnieje również możliwość pobrania raportu na komputer
(7) w formie pliku tekstowego o rozszerzeniu DOCX.
6. Pod każdym pytaniem znajdującym się na tym etapie widnieje puste pole (11), w którym
wpisujemy swoje odpowiedzi. Jeśli nie wiemy co wpisać możemy zobaczyć odpowiedzi
innych (13) oraz skorzystać z dodatkowej narzędzia (12). Przy niektórych pytaniach

umieszczone zostały pomarańczowe przyciski (12) uruchamiające dodatkowe narzędzia.
Włączenie narzędzia umożliwia uzyskanie pomocy w skonstruowaniu odpowiedzi na pytanie.
W narzędziach umieszczone zostały przykłady oraz dodatkowe załączniki z materiałami
pomocniczymi. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania w narzędziu ich treść przenoszona jest
do głównego okna (po kliknięciu przycisku Zapisz). Ponowne otwarcie narzędzia powoduje
wyświetlenie zapamiętanych informacji. Jeżeli dokonasz zmian w formularzu narzędzi i
ponownie go zapiszesz system zapyta, czy chcesz ZASTĄPIĆ treść udzielonej odpowiedzi na
główne pytanie, czy dopisać wprowadzone treści do już udzielonej odpowiedzi.

7. Aby zobaczyć jak inni poradzili sobie z odpowiedzią na to pytanie należy wcisnąć przycisk
„Zobacz odpowiedzi innych” (13).
8. Pojawi nam się nowe okno z odpowiedziami innych przeprowadzającymi analizę. Po
zapoznaniu się z nimi należy „zamknąć” (14), aby wrócić do formularza pytań.

9. Po naciśnięciu „Skorzystaj z dodatkowego narzędzia: …… ” (12) pojawi nam się okno z
dodatkowymi narzędziami, które wybraliśmy.
10. Zaznaczając wybraną przez nas jedną z opcji (15) pojawi nam się po prawej stronie pole
(16), w którym należy wpisać odpowiedź do wybranej przesłanki.
11. Po wypełnieniu po wypełnieniu na leży przycisnąć „Zapisz” (17), co automatycznie
przeniesie nas do miejsca w którym skończyliśmy wypełniać moduł.

12. W pytaniu 9 „Jaka jest efektywność ekonomiczna i społeczna zmiany formy realizacji
zadania?” należy użyć pomocy „Skorzystaj z kalkulatora”

13. Pojawi nam się nowe okno „Analiza efektywności”, która podzielona jest na dwa etapy:
„Badanie efektywności społecznej” (19) i „Badanie efektywności ekonomicznej”(20).
14. Zaczynamy uzupełnianie pierwszej części. Wypełnij formularz zaznaczając odpowiednie
opcje. W kolumnie "Oczekiwana zmiana" (20) należy zaznaczyć, w którym kierunku
oczekiwana jest zmiana w danym obszarze (np. czy zmniejszy się, zwiększy lub pozostanie
bez zmian liczba odbiorców). W kolumnie "Istotność" (21) należy zaznaczyć na ile istotne dla
samorządu jest, by w tym obszarze zaszła zmiana. W kolumnie "Prawdopodobieństwo" (22)
należy zaznaczyć na ile prawdopodobne jest, że taka zmiana wydarzy się w przypadku
zlecenia zadania.

15. Po zaznaczeniu wszystkich opcji widzimy podsumowanie naszego badania, w którym
widzimy przyznane punkty efektywności (24). Efektywność całkowita podparta jest również
krótkim komentarzem (25).
16. Następnym krokiem jest przejście do drugiego etapu czyli Badania efektywności
ekonomicznej. Do niego możemy przejść przyciskając „Przejdź do ekonomicznej” (26).

17. W tym etapie wypełniamy wszystkie białe pola. Niniejsze narzędzie pozwoli w praktyczny
sposób przeprowadzić badanie efektywności ekonomicznej i społecznej wybranego zadania
publicznego realizowanego zgodnie z typem.
Wyliczenie efektywności ekonomicznej następuje w sposób automatyczny. Efektywność
ekonomiczna stanowi różnicę pomiędzy kosztami ponoszonymi przez JST w wariancie
pierwszym i drugim.

18. Po wypełnieniu wszystkich pustych-białych pól formularz pokaże nam „Efektywność
ekonomiczną” (27) w złotówkach, a także w przeliczeniu procentowym (28).
19. Następnie przyciskamy „Zapisz” (29)

20. Po zapisaniu „Analizy efektywności” kolejnym krokiem jest przejście do trzeciego i
ostatniego etapu analizy poprzez naciśnięcie „Dalej”.
21. Po naciśnięciu pomarańczowego przycisku „Utwórz harmonogram” (30). W tym miejscu
należy przygotować pełny harmonogram Twoich działań.
22. Jeśli potrzebujemy więcej pól do dokończenia harmonogramu należy użyć „Dodaj
element” (31).
22. Po uzupełnieniu harmonogramu należy zakończyć przeprowadzoną analizę poprzez
naciśnięcie „Zakończ” (32).

23. Po zakończeniu analizy zostaniemy przeniesieni do miejsca, w którym możemy sprawdzić
postęp wykonywania każdej z nich, przejść do edycji nazwy, edycji odpowiedzi na pytania,
usunąć analizę, zobaczyć podgląd raportu oraz pobrać raport z analizy w wersji edytowalnej
DOCX.

