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Raporty

Z tego dokumentu dowiesz jakie raporty są dostępne na platformie eZamówienia.

Jak korzystać z instrukcji Spis treści

Jeżeli na stronie w pliku PDF  
znajduję się ikona kursora w 
formie “łapki” oznacza to, że 
dany element jest klikalny. 

Po kliknięciu zostaniemy 
automatycznie przeniesieni  
w odpowiednie miejsce w 
dokumencie. 
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Wywołanie raportu

W celu uruchomienia raportu „Dane ogólne o zamówieniach” należy wejść na stronę główną 

Platformy e-Zamówienie, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl, i kliknąć 

kafelek „Dane ogólne o zamówieniach” lub przycisk „Dowiedz się więcej”.

Strona główna Platformy e-Zamówienia

https://ezamowienia.gov.pl
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System przekieruje na nową stronę, gdzie zostanie wyświetlony raport. 

Raport dostępny jest dla użytkowników zalogowanych i niezalogowanych.

Raport Dane ogólne o zamówieniach

Raport Dane ogólne o zamówieniach
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 Raport Dane ogólne o zamówieniach - funkcje

W górnej części raporty znajdują się filtry:

• Waluta – filtr dostępny na stronach raportu, gdzie prezentowane są wartości zamówień.

• Rok.

• Pola wyboru: zamówienia poniżej progów unijnych, zamówienia powyżej progów unijnych.

Filtry raportu Dane ogólne o zamówieniach

Nie ma znaczenia, na której stronie zostanie ustawiony filtr. Każdy z dostępnych filtrów zostanie 

rozpropagowany na wszystkich stronach, a dane zostaną wyfiltrowane zgodnie z zaznaczoną 

wartością w dany filtr.

W dolnej części raportu znajduje się panel nawigacji za pomocą którego można przeglądać kolejne 

raporty (od 1 do 9).

Panel nawigacji raportu Dane ogólne o zamówieniach



5 / 8Wersja instrukcji: Raporty-5.2

Raport rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach 

W celu uruchomienia raportu „Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach” należy wejść na 

stronę główną platformy, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. Następnie 

po zalogowaniu należy wybrać kafelek „Raport rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach”.

Uwaga: kafelek nie będzie widoczny w przypadku kont uproszczonych.

System przekieruje na nową stronę, gdzie zostanie wyświetlony raport z domyślnymi filtrami 

ograniczony do danych wprowadzonych przez Zamawiającego (jeśli zalogowany użytkownik jest 

w roli Zamawiającego) lub pełnego zbioru danych (jeśli zalogowany użytkownik jest w kontekście 

podmiotu specjalnego Prezes UZP).

Raport Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach
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Raport rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach  - funkcje

Po prawej stronie dostępne jest przycisk „Filtry”, za pomocą którego można wyświetlić okno 

filtrowania danych. Nie ma znaczenia, na której stronie zostanie ustawiony filtr. Każdy z dostępnych 

filtrów zostanie rozpropagowany na wszystkich stronach, a dane zostaną wyfiltrowane zgodnie z 

zaznaczoną/wpisaną wartością w dany filtr. 

W celu otworzenia panelu z filtrami należy kliknąć przycisk „Filtry”. Zostanie wyświetlone okno 

filtrowania.

Filtry raportu Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach

System prezentuje filtry pozwalające wyszukanie sprawozdań rocznych różnych kryteriów.

W przypadku filtrów na kolumnach tekstowych zazwyczaj będą dostępne dwa rodzaje filtrowania: 

podstawowe i zaawansowane.

Po kliknięciu przycisku „Szukaj” zostaną zaprezentowane wszystkie dane z przekazanych 

sprawozdań rocznych spełniające kryteria wprowadzonych danych w filtrach wyszukiwania.

Dane można również sortować malejącego lub rosnącego według każdej dostępnej kolumny. 

W dolnej części raportu znajduje się panel nawigacji za pomocą którego można przeglądać kolejne 

strony raportu.

Istnieje możliwość również eksportu danych do pliku Excel (xlsx) i CSV z danej wizualizacji. 

W tym celu należy kliknąć daną wizualizację, a następnie przycisk „Eksportuj dane”.
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Raport ogłoszeń opublikowanych w BZP i Dz. Urz. UE

W celu uruchomienia Raportu ogłoszeń opublikowanych w BZP i Dz. Urz. UE należy wejść na 

stronę główną platformy, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. Następnie 

po zalogowaniu należy wybrać kafelek „Raport ogłoszeń opublikowanych w BZP i Dz. Urz. UE”. 

Uwaga: kafelek nie będzie widoczny w przypadku kont uproszczonych.

System przekieruje na nową stronę, gdzie zostanie wyświetlony raport z domyślnymi filtrami 

ograniczony do danych wprowadzonych przez Zamawiającego (jeśli zalogowany użytkownik jest 

w roli Zamawiającego) lub pełnego zbioru danych (jeśli zalogowany użytkownik jest w kontekście 

podmiotu specjalnego Prezes UZP).

Raport ogłoszeń opublikowanych w BZP i Dz. Urz. UE

Funkcje raportu są takie same, jak dla raportu Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach.
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Raport zamówień zrównoważonych oraz innowacyjnych z ogłoszeń 
opublikowanych w BZP i Dz. Urz. UE 

W celu uruchomienia Raportu zamówień zrównoważonych oraz innowacyjnych z ogłoszeń 

opublikowanych w BZP i Dz. Urz. UE należy wejść na stronę główną platformy, która jest dostępna 

pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. Następnie po zalogowaniu należy wybrać kafelek „Raport 

zamówień zrównoważonych oraz innowacyjnych z ogłoszeń opublikowanych w BZP i Dz. Urz. UE”. 

Uwaga: kafelek nie będzie widoczny w przypadku kont uproszczonych.

System przekieruje na nową stronę, gdzie zostanie wyświetlony raport z domyślnymi filtrami 

ograniczony do danych wprowadzonych przez Zamawiającego (jeśli zalogowany użytkownik jest 

w roli Zamawiającego) lub pełnego zbioru danych (jeśli zalogowany użytkownik jest w kontekście 

podmiotu specjalnego Prezes UZP).

Raport zamówień zrównoważonych oraz innowacyjnych z ogłoszeń opublikowanych w BZP i Dz. Urz. UE 

Funkcje raportu są takie same, jak dla raportu Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach.
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