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Homo Faber to jedyna lubelska organizacja pozarządowa, prowadząca działania edukacyjne i rzecznicze 

w zakresie szeroko rozumianych praw człowieka. Zgodnie ze swoją misją: Prawa człowieka: małe kroki, 

duże zmiany, od 12 lat współpracuje z organizacjami i instytucjami publicznymi po to, żeby Lublin był 

miastem przyjaznym cudzoziemcom  i cudzoziemkom, wolnym od dyskryminacji dla jego wszystkich 

mieszkańców i mieszkanek. 

 

Organizacja oprowadza migrantów i migrantki po Lublinie, uczy języka polskiego. Rozdała ponad 10 tys. 

Kapowników, czyli kalendarzy - informatorów dla migrantów i migrantek z podstawowymi wiadomościami 

o ich prawach i o mieście. Zabiera dzieci z małych miejscowości na wycieczki, dzięki którym poznają 

Lubelszczyznę jako region wielu kultur. Co roku zaprasza na objazdowe festiwale filmowe o prawach 



człowieka. Przeszkoliła prawie 500 policjantów i policjantek, urzędników i urzędniczek w Lublinie, żeby 

lepiej chronili prawa człowieka. Prowadzi punkt, do którego zgłaszają się osoby doświadczające 

dyskryminacji. 

 

Zajmuje się nie tylko indywidualnymi sprawami, ale dąży do systemowych rozwiązań zgłaszanych 

problemów. 

 

→ www.hf.org.pl 

 

 
Sieć Obywatelska Watchdog Polska stoi na straży prawa do informacji. Postrzega je nie tylko jako 

warunek dobrego państwa, ale przede wszystkim jako jedno z praw człowieka, które chroni ludzką 

godność, daje wolność wyrażania opinii i bezpieczeństwo przed nadużyciami władzy. 

 

Jej strategia polega na wzmacnianiu w obywatelach i obywatelkach poczucia, że mają prawo dowiadywać 

się, jak funkcjonują władze oraz instytucje publiczne, a także wpływać na podejmowane przez nie decyzje 

i sposób gospodarowania publicznym majątkiem (m.in. pieniędzmi z podatków). Uczy, jak czynić to 

skutecznie. W sytuacjach, gdy urzędy nie szanują praw obywateli, udziela pomocy prawnej. W ciągu 

trzynastu lat działalności dotarła do około 15 tysięcy osób, udzieliła około 9 000 porad i uczestniczyła w 

500 sprawach sądowych dotyczących dostępu do informacji. 

 

Dzięki pracy organizacji jawność stała się jedną z ważnych kwestii poruszanych przez media, powstał 

obywatelski ruch na rzecz przejrzystości, poszerzyła się sfera wolności – partie polityczne ujawniają 

swoje finanse, samorządy publikują swoje wydatki, a ministrowie muszą dokładniej informować o tym, jak 

prowadzą politykę. 

 

→ www.siecobywatelska.pl 
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Instalacja 

 

Instalacja CiviCRM może być zainicjowana na jednym z trzech darmnowych CMS. 

Instalacja przebiega w bardzo podobny sposób na wszystkich CMS. Jeśli wybrany CMS 

został już na domenie/subdomenie zainstalowany, należy ściągnąć pliki instalacyjne 

CiviCRM z oficjalnej strony -> https://civicrm.org/download/list 

Można też pobrać starszą wersję oprogramowania, która dostępna jest na 

https://sourceforge.net/projects/civicrm/files/ 

 

 

Pobrany plik należy wgrać do odpowiedniego katalogu na serwerze. W moim przypadku 

(instalacja Wordpress) jest to /domains/tomtest.it/public_html/crm/wp-content/plugins 

 

Po wgraniu, plik trzeba rozpakować w folderze z dodatkami.  

 

 
 

Należy zwrócić uwagę, czy w paczce, która została wrzucona na serwer, znajduje się 

katalog civicrm, do którego będą wrzucane kolejne pliku. 

 

 
 

Po rozpakowaniu, będzie już widoczny folder, z którego można zainicjować instalację  

 

 
 

Teraz trzeba się zalogować do Wordpress. Wejść w listę zainstalowanych wtyczek i 

uaktywnik CiviCRM. 

 

 
 

Wystarczy kliknięcie na link ‘Włącz’. 
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Po wejściu w link wp-admin/options-general.php?page=civicrm-install, pojawi się lista 

kontrolna wymagań, które muszą zostać spełnione. 

 

 
 

Jeśli wszystko jest na zielono, tzn., że aplikacja jest gotowa do instalacji. Jeśli chociaż 

jedna linijka będzie czerwona, to znaczy, że trzeba coś poprawić w podstawowej 

konfiguracji. Najczęściej są to dane do bazy danych, albo uprawnienia folderów. 
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Jeśli będzie problem z tym -> Can I create triggers in the database? to trzeba się 

skontaktować z usługodawcą, celem zmiany poziomu dostępu do bazy danych na 

serwerze. Może się zdarzyć, ze usługodawca nie udostępni takiej opcji. Wtedy instalacja 

CiviCRM nie będzie możliwa.  

 

 

 
 

Na potrzeby sprawdzenie możliwości i nauki CiviCRM można dodatkowo załadować 

testowe dane, mogą być wgrane w czasie aktywacji.  

 

 

Po sprawdzeniu wszystkiego, wystarczy kliknąć w przycisk widoczny na samej górze.  

 

 
 

 

Po przeładowaniu strony pojawi się potwierdzenie 

 

 
 

Należy teraz odświeżyć stronę. Powinien się pojawić skrót do aplikacji.  

 

 
 

 

 

Kolejnym ważnym krokiem jest dodanie tłumaczenia na stronę. Aktualne pliki są dostępne 

w tym samym źródle, co pliki. W folderze każdej wersji jest plik l10n, który odpowiada, za 

użytkowanie CiviCRM w innych językach niż Angielski. Po ściągnięciu tego pliku należy do 

dodać go głownego folderu wtyczki na serwerze (/wp-content/plugins/civicrm) 

 

Po wgraniu plików z językiem można zabierać się za konfigurację aplikacji.  
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Konfiguracja Podstawowa  

 

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji, która nie była jeszcze konfigurowana, pojawia się 

następująca informacja.  

 

 
 

Język 

Zacznijmy od zmiany i kontroli języka.  

 

Trzeba wejść w Adminitrer -> Localization -> Lanuages, Currency, Locations 

 

 
 

Wszystkie domyślnie ustawione wartości, trzeba zmienić na Polskę.  

 

Lista języków jest dosyć długa. 
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Wynika to z plików, które zostały dodane na serwerze. Żeby ograniczyć języki do polskiego i 

angielskiego, trzeba wejść do folderu na serwerze i wykasować zbędne języki.  

 

Tak powinna wyglądać konfiguracja języka, lokalizacji i walut 
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Wszystkie pozostałe pola, można zostawić puste. Po kliknięciu na przycisk ‘Save’, aplikacja 

będzie już po Polsku i otworzy się strona, która zawiera listę konfiguracyjną.  
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Lista kontrolna konfiguracji 

 

Najprostszym sposobem na konfigurację aplikacji jest przejście przez listę kontrolną 

 

 
 

Lista jest podzielona na kilka kategorii, które przejdziemy po kolei 

 
 

Część pierwsza pozwala na konfigurację samej witryny.  

Lokalizacja została już zrobiona, ale nie jest ona widoczna jako zrobiona. Lista nie jest 

odświeżana na podstawie działań, które zostały zrobione poza listą.  

Aby odznaczyć Lokalizację, trzeba w nią wejść i kliknąć w ‘Save’. Po takiej czynności, lista 

zostanie zaktualizowana. 

 

 
 

Dane kontaktowe organizacji muszą być ustawione, bo są one używane w mailingu, poza 

tym organizacja będzie dodana jako Kontakt w aplikacji.  
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Wyjaśnienia wymaga ustawienia adresu mailowego. Adres OD jest używany jako nadawca 

wiadomości, które będą wysyłane z aplikacji. Nie jest to adres, do którego aplikacja musi 

mieć dostęp. Adres jest podstawiany jako nadawca maila.  

 

 
 

Adres organizacji jest potrzebny. Jest to informacja wymagana dla poprawnego wysłania 

newslettera. Zamiast dodawać adres do każdej wiadomości, dodawany jest token, który 

pobiera informacje z tego właśnie miejsca.  

W tym momencie, do wyboru jest jeden kraj (Polska). Reszta krajów została wyłączona 

podczas konfigurowania Lokalizacji.  
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Email i telefon może być dodany opcjonalnie. Jeśli pola zostaną uzupełnione, to dane 

zostaną dopisane do danych organizacji.  

 

Po kliknięciu ‘Zapisz’ aplikacja przekieruje na Listę kontrolną.  

 

Włączone komponenty kontrolują zawartość aplikacji. Zostały one dokładnie opisane w 

instrukcji użytkownika. Najlepiej włączyć wszystkie, bo dzięki temu użytkownicy będą mieli 

okazję, aby lepiej się z nimi zapoznać.  

 

 
 

W momencie, kiedy użytkownicy określą się, co do wymaganych modułów, resztę można 

wyłączyć.  

 

Po kliknięciu ‘Zapisz’ aplikacja przekieruje na Listę kontrolną.  

 

Rejestracja domeny, pozwala na dopisanie Waszego CRM w statystykach.  

 

Link przekierowuje na https://civicrm.org/register-a-site 

Warto poświecić kilka minut na rejestrację strony, bo dzięki temu rośnie społeczność 

aplikacji.  

 

 

 

 



Strona 10 z 48 

 

 
 

Dalsza konfiguracja będzie ingerowała w codzienną praca użytkowników aplikacji.  

 

Dane wyświetlania pomagają ustawić co i jak jest w aplikacji wyświetlane 

 

 
 

Tutaj można ustawić zakładki, które będą widoczne na karcie kontaktu. Wysyłki nie są 

zaznaczone. Wchodząc na kontakt nie będą widoczne.  

 

 
 

Jeśli jakiś moduł będzie używane ale ma nie być wyświetlany na Kontakcie, to można go 

wyłączyć. 

 

 
 

Widoczność tego elementu. Domyślnie włączona jest opcja ‘On Demand’. Jeśli 

funkcjonalność nie będzie używana, to można schować ten element na karcie kontaktu. 

 

 
 

Tutaj określamy, które pola i sekcje będą widoczne podczas tworzenia i edytowania 

kontaktu. Wartości, które są wpisane domyślnie dobrze się sprawdzają i nie ma 

konieczności zmiany.  
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Te ustawienia pozwalają na określenie zaawansowanego szukania kontaktów. Warto 

ustawić tutaj wszystkie możliwe opcje, bo pozwoli to użytkownikom aplikacji na lepsze 

odnajdywanie kontaktów.  

 

 
 

Opcja pierwsza kontroluje sprawdzanie duplikatów. Opcja powinna być włączona, bo dzięki 

niej system nie będzie tworzył duplikatów, tylko będzie umożliwiał użytkownikowi 

określenie na zachowanie się systemu w momencie znalezienia duplikatu 

 

Druga opcja kontroluje automatycznie wysłanie maila, w momencie, kiedy zostanie 

przypisana do niego Aktywność.  

 

Trzecia opcja dołączy plik, który otworzy się w kalendarzy (np. w Outlook) i zostanie 

dołączony do wysyłanego maila.  

 

 
 

Jeśli pulpit Kontaktów zostanie włączony, to w tym miejscu można kontrolować 

wyświetlane dane. Warto zostawić wartości domyślne. 

 

 
 

Jest to edytor używany np. w tworzeniu szablonów mailowych. CKEditor w zupełności 

spełnia swoją rolę, więc jest odpowiednim wyborem. 
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Niektóre przeglądarki (np. Vivaldi) niezbyt dobrze sobie radzą z wyskakującymi oknami, 

dlatego lepiej je wyłączyć.  

 

Po kliknięciu ‘Zapisz’ aplikacja przekieruje na Listę kontrolną.  

 

 
 

Tutaj użyte są tokeny pól adresowych.  

{contact.addressee} odnosi się do obiektu contact (niezależnie od jego rodzaju) i pola 

addressee. Jeśli któryś token będzie chciał wyjąć dane z pustego pola, to zostanie ominięty 

w wyświetlaniu.  

Wartości, które są wpisane domyślnie działają poprawnie i jeśli nie ma wyższej 

konieczności, to nie powinno się ich zmieniać.  
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Dalsze ustawienia pomagają na określenie pól, które mogą edytowane. Można zostawić te, 

które są domyślnie.  

 

Po kliknięciu ‘Zapisz’ aplikacja przekieruje na Listę kontrolną.  

 

 
 

Mapowanie i Geocoding pozwalają na wyświetlanie map. Mapy mogą być wyświetlone na 

kontaktach, lub wydarzeniach. Jeśli chcemy mapować błędy można zgłosić się do Google’a 

po klucz API, ale bez klucza też powinno działać. W obydwu można ustawić Google, jako 

dostawca.  

 

Po kliknięciu ‘Zapisz’ aplikacja przekieruje na Listę kontrolną.  

 

Ustawienia wyszukiwania ułatwiają codzienną pracę w aplikacji.  

 

 
 

Idąc od góry.  
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Automatyczny wzorzec określa, czy system sam na dokonywać autouzupełniania podczas 

szybkiego szukania. Użytkownik nie musi wtedy wpisywać żadnego znaku specjalnego, bo 

aplikacja sama będzie uzupełniała wartości. Janet Adams i Jorge Nadal zostaną znalezieni 

po wpisaniu i wyszukaniu ‘Ada’.  

 

Dołącz e-mail oznacza, że adres e-mail zostanie dodany do wyszukiwania Imienia kontaktu. 

Może to nieco spowolnić wyszukiwanie, ale tylko przy dużych bazach.  

 

Dołącz pseudonim działa tak samo jak e-mail, tylko tyczy się innego pola.  

 

Include Alphabetical Pager kontroluje domyślne wyświetlanie danych wyszukiwania. Jeśli 

opcja jest zaznaczona jako ‘Tak’, to kontakty będą sortowane automatycznie.  

 

Domyślny profil wyszukiwania jest funkcją eksperymentalną. Nie trzeba jej używać. 

 

Pola autocomplete pozwalają na kontrolowanie tego, co jest uzupełaniane podczas 

‘Szybkiego szukania’. Można zostawić tutaj wartości domyślne.   

 

Po kliknięciu ‘Zapisz’ aplikacja przekieruje na Listę kontrolną.  

 

Różne kontrolują opcje, które nie zakwalifikowały się do żadnych innych kategorii 

 

 
 

Są tutaj wartości, które nie mają wartości dla użytkowników podczas codziennej pracy. 

Skupię się na tych, które są istotne.  

 

 
 

Te dwie opcje są bardzo dla codziennego użytkowania aplikacji. Pierwsza z nich kontroluje 

kasowanie kontaktów. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, to każdy kasowany kontakt jest 
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kasowany od razu z bazy. Odzyskanie takiego kontaktu będzie możliwe poprzez wyjęcie go 

z kopii zapasowej bazy na serwerze.  

Jeśli opcja jest włączona, to Kontakt zostaje przeniesiony do kosza. Jego odzyskanie jest 

wtedy możliwe, o ile użytkownik ma ustawione odpowiednie uprawnienia. Administrator 

będzie to mógł zrobić bez najmniejszego problemu.  

 

Druga opcja może spowodować małe problemy w działaniu aplikacji, jeśli baza jest duża i 

dużo zmienia się na kontaktach. W momencie kiedy nie jest włączona, zmiany na 

kontaktach się nie zapisują. Jeśli użytkownik zmieni adres mailowy na Kontakcie, to w 

dzienniku zmian na kontakcie będzie pokazane, że zmiana została dokonana. Nie będzie 

jednak wiadomo, co zostało zmienione.  

Jeśli ta opcja zostanie zaznaczona, to detale będą dokładniejsze.  

 

 
 

Pozwolą też użytkownikom na cofnięcie zmian. Może to być też przydatne w momencie, 

kiedy Kontakt zgłosi się do Organizacji po szczegóły danych, które są przetwarzane. Jak 

przygotowany raport można wysłać w odpowiedzi.  

 

Problem może się pojawić z bazą danych, bo każda zmiana powoduje powstanie nowych 

wpisów w tabeli. Jeśli baza danych nie jest jakaś wielka (do 50k wpisów), to nie powinno to 

powodować wielkich problemów.  

 

 
 

Ilość załączników i ich wielkość regulowane są tymi wartościami. Tutaj należy sprawdzić 

ograniczenia serwera. Aplikacja napisana jest w PHP, a tam limit na plik jest całkiem 
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wysoki. Warto sprawdzić po stronie dostawcy, jakie są limity. Nie warto też tutaj 

przesadzać. O ile ilość załączników może być niewystarczająca, to warto uczulić 

użytkowników, żeby nie dodawali załączników w najwyżej jakości, bo może to spowolnić 

działanie aplikacji. O ile dane są trzymana jako tabele w bazie danych, to załączniki są 

wrzucane na serwer, więc trzeba też liczyć się z tym, że ilość miejsca i transfer są 

zazwyczaj limitowane.  

 

W tej sekcji nie ma więcej ustawień, które w bezpośredni sposób wpływają na użytkowanie 

aplikacji. Te, które zostały wymienione wcześniej w zupełności wystarczą do 

podstawowego działania.  

 

Po kliknięciu ‘Zapisz’ aplikacja przekieruje na Listę kontrolną.  

 

 

Przeskoczymy jedno miejsce na liście kontrolnej i przejdziemy do dodania maila.  

 

 
 

W tym miejscu ustalona zostanie skrzynka pocztowa, z której aplikacja będzie wysyłała 

wszystkie maile do użytkowników. Najlepiej założyć oddzielnego maila, który będzie 

obsługiwał wysyłkę.  

Dane, które tutaj muszą być wprowadzone muszą być poprawne.  
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Po poprawnym wprowadzeniu danych należy kliknąć na ‘Zapisz i wyślij testowego e-maila’. 

 

Jeśli pojawi się takie okno: 

 
To znaczy, że dane zostały wprowadzone poprawnie i mail już działa.  

 

Mail został poprawnie odebrany w skrzynce na którą został wysłany 
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Mail jest wysyłany na adres aktualnego użytkownika Wordpress. Jak widać, nadawcą maila 

jest do-not-reply, który wysyła z adresy mailowego crm@tomtest.it. Jest to ten sam adres, 

który został skonfigurowany kilka kroków temu. 

 

 

Po kliknięciu ‘Zapisz’ aplikacja przekieruje na Listę kontrolną.  

 

Adres e-mail nadawcy został już wcześniej ustawiony, więc wystarczy kliknąć na 

‘Wykonano’. 

 

 
 

W tym momencie podstawowa konfiguracja aplikacji, która nie wymaga konsultacji z 

użytkownikiem. Dalsze ustawianie wpływa bezpośrednio na dane, które będą wprowadzane 

do systemu. Użytkownicy końcowi aplikacji są kluczowi na tym etapie.  

 

Większość opcji, które zostały na liście nie ruszone trzeba ustalić z użytkownikiem. 
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Konfiguracja danych 

 

Zacznijmy od Rodzajów Kontaktów.  

 

 
 

Te trzy są wbudowane w system i nie można ich skasować ani wyłączyć. Po kliknięciu 

‘Edytuj’, pokazuje się okno, które prezentuje nasze możliwości edycji 

 

 
 

Można zmienić nazwę i dodać opis. Na początek to wystarczy. Aby dodać nowy Typ, trzeba 

kliknąć na przycisk ‘Nowy Typ Kontaktu’.  

 

Pojawia się to samo okno, które było widoczne podczas edycji  

 
Z tą różnicą, że należy wybrać rodzaj kontaktu nadrzędnego.  

W tym momencie nie ma dodanej żadnej dodatkowej kategorii poza standardowymi 
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Dodajmy kontakt z typem Wolontariusz, który będzie dopisany do rodzaju Osoba.  

 
Kliknięcie na ‘Zapisz’ powoduje zapisanie i dodanie nowego typu.  

 

 
W ten sam sposób można dodać można dodawać nowe typy dla każdego rodzaju, który 

został wprowadzony do systemu.  

Dodając nowy typ kontaktu, należy pamiętać, że jest to struktura jeden do wielu i jest ona 

tylko jednostronna. Nie można dodać żadnego typu, który byłby powiązany hierarchą do 

Wolontariusza, ale można dodać wiele typów, które będą podpięte pod osobę. Co więcej, 

nie można dodać nowego głównego typu. Cała struktura plików musi się opierać na tych 

trzech głównych typach.  

 

Cele podziału na typy są dwa.  

 

1. Raportowanie i wyszukiwanie.  

O wiele łatwiej jest zarządzać kontaktami, które są przypisane do typów (Wolontariusz, 

Dziennikarz, Prawnik itd.) 

2. Większy porządek w danych 

Zostanie to dokładniej wyjaśnione później. Na ta chwilę wystarczy wiedzieć, że kontakty w 

różnych typach mogą mieć dodane inne pola, które będą dla danego typu przeznaczone. 
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Np. prawnik może mieć specjalizację, która nie będzie potrzebna dziennikarzowi. Wszystko 

jest uzależnione od tego, jakie dane są zbierane w systemie.  

 

W przypadku tworzenia typów, nie trzeba wszystkiego tworzyć od zera. Można na początku 

skupić się na osobach fizycznych. Potem można dodawać kolejne i w odpowiedni sposób 

je modyfikować, zanim dane zostaną wczytane/wprowadzone do systemu.  

 

Wróćmy do naszej listy konfiguracji.  

Następnym elementem konfiguracji będą Znaczniki(Kategorie) 

 

 
 

Znaczniki są to tagi. Używane w celach raportowych lub jako ułatwienie wyszukiwania. Nie 

są one wymogiem do użytkowania. Jeśli baza danych nie jest duża, to można porządkować 

kontakty za pomocą tagów, bez tworzenia oddzielnych typów dla kontaktów.  

 

Kolejnym elementem są Grupy.  

 

 
 

Zarządzanie grupami dla wysyłki Newslettera zostało szczegółowo opisane w instrukcji 

użytkownika. Grupy, które kontrolują dostęp użytkowników zostaną później opisane. Warto 

zapamiętać, że to jest miejsce, w którym kontroluje się istnienie grup.  

 

Dalej w konfiguracji jest zarządzanie polami niestandardowymi.  

 

Wszystko, co jest widoczne w systemie jest skategoryzowane jako ‘Pole standardowe’. 

Problem polega na tym, że nawet Administrator nie ma nad nimi żadnej kontroli. Pola są i 

lepiej do tego przywyknąć.  
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Istnieje możliwość skasowania tych pól, ale wtedy aktualizacja oprogramowania 

spowoduje, że pola wrócą. Można wprowadzić staging i kontrolować pliki, które są 

wgrywane na serwer, ale zdecydowanie łatwiej jest zostawić te pola w spokoju i ich nie 

używać.  

 

Polami niestandardowymi nazywa się wszystkie pola, które zostały dodane przez 

Administrację. Pola można dodać z poziumi Listy Konfiguracji, albo z poziomu Administruj 

-> Dostosowanie Danych i ekranów -> pola danych dodatkowych.  

 

 
 

Aby dodać pierwszy zestaw danych należy kliknąć na ‘add one’.  

 

Najpierw tworzy się zestaw pól. O zestawie pól możemy myśleć jak o następnej zakładce, 

która będzie wyświetlona na poziomie Kontaktu 

 

 
 

To są zakładki z polami, które są standardowe. Teraz stwórzmy jeszcze jedną.  



Strona 23 z 48 

 

 
 

Nazwa będzie się wyświetlała na każdym poziomie dostępu. Musi sugerować co jest 

zapisanego w tym zestawie. 

Dalej, trzeba ustalić co właściwie jest rozszerzane przez ten zestaw pól  
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Każda z tych opcji jest do wyboru. W zależności od tego, co wybierzemy z tej listy pojawią 

się kolejne opcje.  

 

Zaznaczmy Transakcje. Pojawi się lista, rodzajów transakcji, z której możemy wybrać tą, 

która nas interesuje 

 

 
 

Załóżmy, że mamy rodzaj transakcji, który odpowiada darowiznom zrobionym na spotkaniu 

i chcemy dodać pole, które będzie widoczne tylko dla tego jednego rodzaju.  

Wystarczy kliknąć na dany rodzaj i przejść dalej. 
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Wtedy zestaw pól będzie widoczny tylko i wyłącznie na tym jednym rodzaju.  

 

Jeśli z listy wybierzemy Contacts. 

 

 
 

To pojawi się opcja ‘Styl wyswietlania’. Nie możemy tutaj kontrolować rodzaju i typu 

kontaktu, który będzie miał nowe pola. Wybranie tej opcji spowoduje, że wszystkie kontakty 

będą miały widoczne to pole. 

 

 

Jeśli zamiast Contacts wybierzemy konkretny rodzaj kontaktu (np. Osoba). 

 

 
 

To automatycznie pojawi się lista typów kontaktów, które są dostępne w systemie. Tak 

więc, możemy dodać zestaw pól, które będą widoczne tylko na Wolontariuszu. Jest to lista 

wielokrotnego wyboru, więc zaznaczając z wciśniętym CTRL możemy zaznaczyć kilka 

opcji. Jeśli chcemy wybrać wszystkie opcje, które są tutaj widoczne, wystarczy jak 

wybierzemy opcję – jakikolwiek -. 

 

 
 

To pojawia się na kilku rozszerzeniach. Trzeba określić styl, w jakim dany zestaw pól jest 

wyświetlany. Jeśli wybierzemy zakładkę, to zestaw będzie widoczny dopiero na 

stworzonym kontakcie.  
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Będzie to dodatkowa zakładka widoczna w tym miejscu. Nie będzie można jej dodać 

podczas ręcznego tworzenia kontaktu.  

 

Jeśli wybrana zostanie opcja: 

 

 
 

To wtedy zestaw pól będzie widoczny w taki sam sposób jak inne pola standardowe.  

 

Zestaw pól dodatkowych może być bardzo duży, dlatego system pozwala na dodawanie 

tekstu pomocy. 

 

 
 

Pierwsze pole pozwala wpisać tekst, który będzie widoczny przed pierwszym polem, a 

drugie, który będzie widoczny po ostatnim polu.  
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Stwórzmy więc zestaw pól, który będzie odpowiedni dla naszego nowego rodzaju kontaktu. 

 

 
 

Po uzupełnieniu trzeba kliknąć na ‘Zapisz’.  
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Zestaw został stworzony, ale nie zawiera jeszcze żadnych pól. Tutaj bardzo ważna jest 

współpraca z użytkownikiem, bo trzeba dokładnie wiedzieć jakie pola mają być użyte.  

Szczegółowy opis rodzajów pól można sprawdzić pod adresem 

https://book.civicrm.org/user/current/organising-your-data/custom-fields/ 

 

 
 

Skoro dodaliśmy nowy zestaw o nazwie umowa, to zacznijmy od numeru umowy. Jako, że 

numer umowy może zawierać cyfry i litery, zostawmy tutaj pierwotne ustawienia pola. 

Niech to będzie pole tekstowe, do którego będziemy wpisywali tekst.  

 

 
 

Możemy dodać tekst pomocy. Jest jednak pewna różnica. Pomoc za polem, będzie się 

wyświetlała jako popup, który trzeba włączyć klikając na symbol ‘?’.  

 

 
 

Dalsze opcje pozwalają kontrolować jakość danych. 
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Poje może być wymagane i przeszukiwalne. O ile pierwsza opcja jest do ustalenia z 

użytkownikiem (wymagalność musi iść w zgodzie z procesem), to opcja przeszukiwana 

pola, zawsze jest przydatna.  

 

Pola aktywne musi być zaznaczone, jeśli pole ma być używane. 

 

Kiedy wszystko zostanie już określone należy kliknąć na jeden z przycisków na dole.  

 

 
 

Przycisk ‘Zapisz’ zamknie dodawanie pól i pokaże wszystkie, które zostały już dodane. 

Przycisk ‘Zapisz i nowy’ otworzy możliwość dodania kolejnego pola. Ten wciśnijmy.  

 

Dodałem jeszcze cztery pola 

 

 
 

Więc mamy tutaj numer umowy, daty ważności i miejsce na przesłanie skanu umowy. 

Kiedy wszystkie pola, które chcemy zostały uzupełnione klikamy na ‘Wykonano’. W tym 

momencie Wolontariusz zyskał już nowe pola.  
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Pola są już widoczne na formularzu dodania kontaku. Jednak nie możemy ich uzupełnić, bo 

zgodnie z procesem, Wolontariusz jeszcze z nami umowy nie podpisał. Aby zmienić 

ustawienia, trzeba jeszcze raz wejść do administracji polami niestandardowymi. 

 

 
 

Niebieski link ‘Zobacz i edytuj pola niestandardowe’ pozwoli nam na lekkie zmiany w 

polach, które zostały wcześniej dodane do systemu.  

 

 
 

Chcemy zmienić wymagalność trzech pól. Możemy kliknąć na ‘Edytuj pole’. Wtedy otworzy 

się pełny edytor, który był włączony przed chwilą. Możemy też kliknąć na wartość TAK w 

kolumnie Wymagane?, aby dokonać zmiany bezpośrednio.  
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Pole nie jest już wymagane, więc będziemy mogli dodać Wolontariusza, bez dodawania 

wartości w tych polach. Jak przejdziemy do okna tworzenia nowego Wolontariusza, to 

zobaczymy, że pola są cały czas widoczne, ale znaczniki wymagalności (czerwone 

gwiazdki) zniknęły. 

 

 
 

Tutaj też dokładnie widać na czym polegają teksty pomocy. Pod niebieskimi znakami 

zapytania są widoczne teksty dodane przy tworzeniu pól.  

 

 
 

Wszystkie pola dodaje się w taki sam sposób. Różnica jest tylko w polach, które wymagają 

stworzenie listy.  
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W tym miejscu możemy dodać tylko i wyłącznie 10 elementów listy. Poza tym mamy dwa 

pola, w których trzeba uzupełnić dane. Etykieta, jest to nazwa, która będzie wyświetlana. 

Wartość jest to nazwa, która będzie zapisana w bazie SQL. Lepiej nie używać polskich 

znaków i spacji w polu Wartość.  

 

Jak dodamy pole, ale okaże się, że musimy dodać więcej niż 10 elementów do listy, to 

wystarczy wejść na poziom pól, które są dopisane do zestawu niestandardowego. 

 

 
I kliknąć w link ‘Edytuj opcje wielokrotnego wyboru’.  

 
 

W tym oknie można dodać dużą ilość wartości, które będą dostępne w polu.  

 

Należy pamiętać o dobrym planowaniu pól niestandardowych, bo nie wszystko w polach i 

zestawach pól można zmieniać. Jeśli popełniony zostanie błąd, to lepiej skasować pola i 

zrobić je od początku. Aby uniknąć błędu, warto raz na jakiś czas wejść na poziom zestawu 

pól i kliknąć na podgląd.  

 
 

Wtedy aplikacja wyświetli aktualnie zapisane w zestawie pola.  
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Jak napisałem wcześniej, wszystkie pola dodaje się tak samo. Warto się zastanowić nad 

ilością, czy nawet koniecznością dodawania pól niestandardowych przed importem 

kontaktów. Zdecydowanie łatwiej wgrywać kontakty z danymi niż później je uzupełniać.  

 

Następne na liście do konfiguracji są Profile.  

 

 
 

Profile tworzone są na potrzeby kontaków. Można np. stworzyć profil, który będzie 

używany przez osoby z zewnątrz, jako zapisanie się do newslettera. Profil może być też 

wykorzystany jako formularz zapisu na wydarzenie, czy zgłoszenie chętnego wolontariusza 

albo stażysty. Wszystko zależy od tego jaki profil zostanie stworzony i jak wykorzystany. 

Stwórzmy profil, który będzie dopisywał osoby chętne do otrzymywania newslettera.  
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Klikamy na ‘Dodaj profil’. Strona która się wyświetla wygląda podobnie jak tworzenie 

nowego zestawu pól.  

 

 
 

Nazwa profilu jest widoczna w systemie i dla osób z zewnątrz, więc musi jasno sugerować, 

do czego ma służyć. W zasadzie, to wystarczy dodać nazwę i zaznaczyć opcję ‘Standalone 

Form or Directory’. Więcej potrzebnych ustawień kryje się pod ‘Advanced Settings’.  
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Jeśli profil ma służyć tylko do zapisywania informacji w systemie, to wybieramy Grupę, do 

której kontakty mają być dodane. Adres mailowy wpisany w tym miejscu będzie adresem 

na który zostanie wysłane powiadomienie mailowe o tym, że kontakt zapisał się do grupy. 

Dalej trzeba wybrać opcję ‘Zaktualizuj instniejący profil’, aby nie tworzyć wielu rekordów, 

dla tego samego kontaktu. Reszta ustawień jak na screenie.  

 

Dzięki temu, nie będzie tworzony użytkownik CRM, ani profil nie będzie służył do 

wyszukiwania danych z CRM. Klikamy ‘Zapisz’.  

 

Pojawia się okno dodania nowego pola.  
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Nas interesuje tylko adres mailowy, więc dodajemy jedno pole. Określmy, że pole ma być 

wymagalne i wpiszmy tekst pomocy. Po wprowadzeniu takich danych możemy kliknąć na 

‘Zapisz’.  

 

Pole do profilu zostało dodane. Tak samo jak w przypadku pól niestandardowych, możemy 

kliknać na podgląd.  

 

 
 

Wróćmy do spisu profili (Administruj -> Dostosowywanie danych i ekranów -> Profile). Tam 

trzeba kliknąć na więcej i wybrać opcję snippet formularza HTML.  
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To pozwoli uzyskać kod, który może być wykorzystany na dodanie formularza na dowolnej 

stronie.  

 

 
 

Zaznaczmy cały teskt i wklejmy go do widgeta na Wordpressie, który dodamy na stronie 

głównej.  
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Po dodaniu kodu do widgeta, formularz zapisania się na newsletter jest już widoczny  
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Korzystając z innej przeglądarki, wpiszmy tam dowolny adres e-mail. 

 

 
I kliknijmy na ‘Zapisz’. System automatycznie przekieruje nas na właściwą domenę i 

wyświetli potwierdzenie  
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Mail o takiej treści trafi na skrzynkę, która została zapisana w Profilu 

 

 
 

W aplikacji pojawi się nowy kontakt, który jest przypisany do grupy, którą określiliśmy 

podczas budowania profilu.  
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To już wszystko, co jest potrzebne aby poprawnie ustawiać profile w systemie. Reszta 

zależy już od wyobraźni i procesów, które mają być w ten sposób obsłużone. 

Podstawowym ograniczeniem jest przypisywanie kontaktu do kategorii Osoba. Właśnie po 

to, jest dodawane potwierdzenie mailowe. Wtedy osoba, która jest odpowiedzialna za 

Wolontariuszy, może przepiąć daną osobę do innego typu i dalej procesować zgłoszenie.  

 

Dalszymi zmianami, którymi powinien się zająć Administrator, to porządek w modułach, 

które są używane w aplikacji.  

 

Z racji tego, że instrukcja użytkownika skupia się na Kontaktach, Wpłatach, Mailingu  

i Wydarzeniach i Raportach, skupie się tylko na tych modułach.  

 

Zmiany w CiviCRM 

 

Można zaryzykować stwierdzenie, że konfiguracja podstawowa została już zrobiona. Po 

naszych zmianch, takich jak dodanie pól, uporządkowanie typów kontaktów czy dodaniu 

profilu, aplikacja będzie już spełniała początkowe wymagania i można na niej już 

pracować.  

 

Żeby praca była wygodniejsza, należy pozmieniać nieco kwestie, które kwalifikują się jako 

zmiany w konkretnych modułach.  

 

Jak zostało napisane w instrukcji użytkownika, CiviCRM to nazwa aplikacji, która zawiera w 

sobie moduły zarządzania kontaktami i podstawy wysyłki mailingu.  
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Wszystkie opcje, które dotyczą pól i są widoczne w tym miejscu dotyczą bezpośrednio 

samej aplikacji i modułu do kontaktów.  

Część z nich została już ustawiona (pola danych dodatkowych, profile, kategoria, rodzaje 

kontaktów) i nie będziemy do nich wracać.  

 

Interakcje 

 

Interakcje można rozumieć jako aktywności, które mogą zostać wykonane na różnego 

rodzaju obiektach w aplikacji. Aby wejść do listy interakcji należy wejść w Administruj -> 

Dostosowywanie danych i ekranów -> Rodzaje interakcji. 

 

Lista, która się pojawi jest dosyć długa. 
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Problem polega na tym, że zdecydowana większość z nich jest zarezerwowana na 

automatyczne działanie systemu. Wysłanie mailingu, czy rejestracją na wydarzenie pojawi 

się automatycznie. W tym momencie na poziomie kontaktu dostępne są tylko 4, które może 

wykonać użytkownik. 

 

 
 

W tym miejscu, możemy przetłumaczyć etykietę, tak, żeby pokazywał się tekst po Polsku.  

 

 
 

 
 

Z racji tego, że nie wszystkie Interakcje pojawią się od razu, Administrator musi pilnować 

kontaktów, sprawdzać, które się pojawiają i tłumaczyć te, które się nie pojawiły wcześniej.  
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Powiązania 

 

Powiązania stanowią ważną część porządku w danych. Pozwalają na powiązanie ze sobą 

wielu kontaktów. Dzięki temu budowana jest relacja wiele-do-wielu z założeniem, że nie ma 

limitu hierarchii.  

 

 
 

Mamy tutaj do określenia powiązania z obydwu stron, jak również możemy wybrać rodzaj 

kontaktu, który możemy przypisać.  

 

Kliknijmy na Dodaj Typ Relacji.  

 

 
 

Od początku określamy kim jest kontakt A dla kontaktu B i kim jest kontakt B dla kontaktu 

A.  
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Określamy typy kontaktu, które mogą być użyte.  

 

 
 

Po zapisaniu, przejdźmy na kontakt, kliknijmy na Powiązania i dalej na Dodaj powiązanie. 

 

 
 

Tak wygląda poprawnie uzupełniony formularz. Po kliknięciu na ‘Zapisz powiązanie’. 

System automatycznie zapisze powiązanie, które będzie widocznie z jego poziomu.  

 

 
 

Kiedy wejdziemy na kontakt B, zobaczymy relację z drugiej strony. 
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Każdy z kontaktów może mieć wiele relacji z różnymi kontaktami. Wszystko zależy od tego, 

jakie dane będą zapisane w systemie. Warto przekazać użytkownikowi informację, że jest 

taka możliwość.  

 

Jeśli chodzi o listę powiązań, to tylko część można wyłączyć, więc zaleca się zmianę 

etykiet na język Polski. Wtedy będzie można użyć tych, które są już zapisane w systemie.  

 

Opcje rozwijanych menu 

 

Dużo systemowych pól jest dodanych jako lista rozwijana jednokrotnego wyboru. Część z 

nich nie jest przetłumaczona. Aby zrobić potrzebne zmiany, trzeba wejść w Administruj -> 

Dostosowanie danych i ekranów -> Opcje menu rozwijanego 

 

 
 

Tam znajduje się lista pól, które można edytować.  
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Kliknięcie ‘Edytuj’ albo kliknięcie bezpośrednio w nazwę pozwoli na zmianę, która będzie 

widoczna na kontaktach.  

 

 
 

W tym przypadku została skasowana opcja Transgender. Należy pamiętać, że jeśli 

jakikolwiek kontakt będzie miał ustawioną opcję, która zostanie skasowana, to dane 

zostaną bezpowrotnie stracone. Ważne jest, żeby tłumaczyć dostępne wartości, a kasować 

je, tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy nie będzie miało to wielkiego wpływu na jakość 

danych. To samo tyczy się każdej listy rozwijanej, która można edytować na tym poziomie.  

 

Zmiany wprowadzane w tym miejscu nie są krytyczne do codziennej pracy z aplikacją. W 

codziennej pracy, można się natknąć na listę, która nie została jeszcze dopasowana. Na 

poziomie edycji kontaktu można kliknąć na symbol klucza 

 

 
 

Przeniesie on użytkownika do okna edycji danej listy rozwijanej. 

 

 
 

Również z tego poziomu można dokonywać zmian.  
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