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1 Wprowadzenie 
Produkt realizowany jest w ramach umowy nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 pn. „Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK”. 

1.1 Cel dokumentu 
Celem dokumentu jest przedstawienie projektu funkcjonalnego rozbudowy systemu Geoportal w 

kontekście stworzenia Systemu PZGiK. Dokument obejmuje swoim zakresem funkcjonalność nowego 

Systemu PZGIK, wytwarzaną w ramach umowy nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 pn. 

„Rozbudowa systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK” jak również zmiany w 

funkcjonalności istniejącej systemu Geoportal. 

1.2 Zastosowana notacja 
Wszystkie diagramy w dokumencie opracowano w notacji UML. 

1.3 Metoda pracy 

Niniejszy dokument został opracowany w wyniku przeprowadzonej analizy wymagań z udziałem 

przedstawicieli Zamawiającego oraz wyznaczonych pracowników CODGIK. 

Do opracowania niniejszego dokumentu wykorzystano następujące materiały: 

 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 Diagramy procesów realizowanych w CODGIK opracowane w wyniku analizy procesów 

przeprowadzonej wspólnie z przedstawicielami Zamawiającego oraz pracownikami CODGIK 

 Notatki z przeprowadzonych spotkań analitycznych 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie 

organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie 

udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty 

 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy 

dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu 

tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego 

1.4 Struktura dokumentu 
Niniejszy dokument składa się z następujących części: 
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 Rozdział Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. WprowadzenieBłąd! Nie można 

odnaleźć źródła odwołania. - zawiera opis celu dokumentu, wykaz źródeł informacji oraz 

słownik użytych pojęć i skrótów, 

 Rozdział 2 – Model dziedziny 

 Rozdział 3 – Model przypadków użycia 

 Rozdział 4 - Model funkcjonalny 

 Rozdział 5 - Model komunikacji z zewnętrznymi źródłami danych 

 Rozdział 6 – Model danych 

 Rozdział 7 – Model przetwarzania danych 

 Rozdział 8 – Model wymagań 

 Rozdział 9 – Katalog aktorów 

1.5 Słownik pojęć i skrótów 
Poniżej przedstawione zostały najważniejsze skróty i pojęcia użyte w dokumencie. 

Lp. Pojęcie/skrót Wyjaśnienie 

1.  CODGIK Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

2.  DDZ Dział Dokumentacyjny Zasobu 

3.  DFT Dział Fotogrametrii i Teledetekcji 

4.  DOO Dokument Obliczenia Opłaty 

5.  DOP Dział Osnów Podstawowych 

6.  DSI-GIS Dział Systemów Informatycznych i Kartografii 

7.  DWO Dowód Wniesienia Opłaty  

8.  ePUAP Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej 

9.  ESP Elektroniczna skrzynka podawcza zintegrowana z systemem 

ePUAP 

10.  EZD System Elektronicznego Zarządzania Dokumentami 

11.  GUGIK Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

12.  Katalog obiektów Uogólnione pojęcie stosowane w niniejszym dokumencie w 

odniesieniu do dowolnego rejestru lub ewidencji prowadzonych 

w Systemie PZGIK. Katalogiem obiektów jest np. rejestr 

wniosków o udostępnienie materiałów zasobu, ewidencja 

materiałów zasobu, ewidencja klientów itp. 

13.  KPI ang. Key Performance Indicator, kluczowy wskaźnik 

efektywności – wskaźnik stosowany jako miernik stopnia 
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realizacji celów biznesowych organizacji 

14.  PU Przypadek użycia 

15.  PZGIK Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny 

16.  Rozporządzenie o PZGIK Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 

września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

17.  Stan dostępny Stan magazynowy pozycji asortymentowej pomniejszony o ilość 

zarezerwowanych materiałów dla tej pozycji asortymentowej 

18.  UML ang. Unified Modeling Language, ujednolicony język służący do 

graficznego modelowania systemów informatycznych 
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2 Model dziedziny 

Poniższy diagram przedstawia model dziedziny dla systemu PZGIK. 

 

Rysunek 1. Diagram modelu dziedziny 

Opis poszczególnych klas i relacji znajduje się poniżej:  

Klasa: Dane udostępnione 
 Definicja: Klasa reprezentuje wykaz danych wraz z ich charakterystyką, które zostały udostępnione w 

wyniku realizacji wniosku o udostępnienie materiałów zasobu bądź obsługi zgłoszenia prac 

geodezyjnych lub kartograficznych. 

Relacje: 
Klasa źródłowa Klasa docelowa Opis relacji 

Dane udostępnione 

0..* 

 

Wniosek 

0..1 

 

Wniosek o udostępnienie materiałów zasobu może 

być powiązany z danymi udostępnionymi w wyniku 

jego realizacji.

class Model dziedziny

Wniosek

Zgłoszenie

Zakres rzeczowy

Pozycja 

asortymentowa

Materiał zasobu

Grupa 

asortymentowa

Dokument

Sprawa

Podmiot

Magazyn

Skorowidz Komórka 

organizacyjna

Pracownik

Użytkownik

InwentaryzacjaDostawa

Dane udostępnione

Usługi 

udostępnione

Dokument zasobu

Zadanie

0..1

1..*

0..1 1..*

0..*

0..1

0..* 0..1

0..*

1

1

0..*

1

0..1

0..* 0..*

0..*

0..1

0..*

0..1

0..*

0..*

0..* 0..*

0..*0..* 0..1 0..*

1

0..*

1

0..*

0..*0..1

0..1

0..1

0..*0..1

0..*

0..1

0..*

0..1

0..*

0..1

0..*

1

0..*0..1

0..*0..1

0..*0..1
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Dane udostępnione 

0..* 

 

Zgłoszenie 

0..1 

 

Zgłoszenie pracy może być powiązane z danymi 

udostępnionymi w celu realizacji pracy.

 Klasa: Dokument 
 Definicja: Dowolny dokument przetworzony do postaci elektronicznej przechowywany w bazie 

danych Systemu PZGIK. 

Relacje: 
Klasa źródłowa Klasa docelowa Opis relacji 

Sprawa 

0..* 

 

Dokument 

0..* 

 

Dokument może być przypisany do sprawy. W 

szczególności dokument wchodzący może 

inicjować sprawę.

Zgłoszenie 

0..1 

 

Dokument 

1..* 

 

Zarejestrowane w Systemie PZGIK zgłoszenie prac 

musi być powiązane z co najmniej jednym 

dokumentem.

Wniosek 

0..1 

 

Dokument 

1..* 

 

Zarejestrowany w Systemie PZGIK wniosek o 

udostępnienie materiałów zasobu musi być 

powiązany z co najmniej jednym dokumentem.

Podmiot 

0..* 

 

Dokument 

0..* 

 

Dokument może być powiązany z podmiotem - 

nadawcą bądź odbiorcą dokumentu.

 Klasa: Dokument zasobu 
 Definicja: Dokument lub zbiór dokumentów o podobnej treści, które wchodzą w skład operatu 

technicznego. 

Relacje: 

Klasa źródłowa Klasa docelowa Opis relacji 

Dokument zasobu 

0..* 

 

Materiał zasobu 

1 

 

Dokument zasobu jest częścią składową materiału 

zasobu (operatu technicznego).

 Klasa: Dostawa 
 Definicja: Klasa reprezentująca pojedynczą dostawę materiałów do magazynu. 
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Relacje: 

Klasa źródłowa Klasa docelowa Opis relacji 

Magazyn 

1 

 

Dostawa 

0..* 

 

Dostawa musi dotyczyć dokładnie jednego 

magazynu.

 Klasa: Grupa asortymentowa 
 Definicja: Klasa grupująca asortyment o zbliżonym charakterze. Grupy mogą tworzyć 

wielopoziomową strukturę hierarchiczną. 

Relacje: 
Klasa źródłowa Klasa docelowa Opis relacji 

Pozycja asortymentowa 

0..* 

 

Grupa asortymentowa 

1 

 

Pozycja asortymentowa musi należeć do jednej i 

tylko jednej grupy asortymentowej.

Grupa asortymentowa 

0..* 

 

Grupa asortymentowa 

0..1 

 

Grupa asortymentowa może należeć do innej, 

nadrzędnej grupy asortymentowej, tworząc 

strukturę hierarchiczną.

 Klasa: Inwentaryzacja 
 Definicja: Klasa reprezentująca pojedynczy proces inwentaryzacji materiałów analogowych w 

magazynie. 

Relacje: 
Klasa źródłowa Klasa docelowa Opis relacji 

Magazyn 

1 

 

Inwentaryzacja 

0..* 

 

Inwentaryzacja musi dotyczyć dokładnie jednego 

magazynu

 Klasa: Komórka organizacyjna 
 Definicja: Komórka wydzielona w strukturze organizacji. 

Relacje: 
Klasa źródłowa Klasa docelowa Opis relacji 

Sprawa 

0..* 

Komórka organizacyjna 

0..* 

Sprawa może być przypisana do jednej lub wielu 

komórek organizacyjnych.



 

 
 

Strona 14 z 230 
   

  

Pracownik 

0..* 

 

Komórka organizacyjna 

0..1 

 

Pracownik może być przypisany do komórki 

organizacyjnej.

Zadanie 

0..* 

 

Komórka organizacyjna 

0..1 

 

Zadanie ma wskazanego jednego wykonawcę. 

Wykonawcą może być pracownik lub jednostka 

organizacyjna.

 Klasa: Magazyn 
 Definicja: Klasa reprezentująca magazyn materiałów analogowych. 

Relacje: 

Klasa źródłowa Klasa docelowa Opis relacji 

Materiał zasobu 

0..* 

 

Magazyn 

0..1 

 

Materiał zasobu może być przypisany do 

magazynu.

Magazyn 

1 

 

Inwentaryzacja 

0..* 

 

Inwentaryzacja musi dotyczyć dokładnie jednego 

magazynu

Magazyn 

1 

 

Dostawa 

0..* 

 

Dostawa musi dotyczyć dokładnie jednego 

magazynu.

 Klasa: Materiał zasobu 
 Definicja: Klasa reprezentuje pojedynczy materiał zasobu zarejestrowany w ewidencji materiałów 

zasobu. Każdy materiał zasobu posiada swój unikalny identyfikator materiału zasobu nadany zgodnie 

z wymogami Rozporządzenia o PZGIK. 

Relacje: 
Klasa źródłowa Klasa docelowa Opis relacji 

Pozycja asortymentowa 

1 

 

Materiał zasobu 

0..* 

 

Każdy materiał zasobu musi być przypisany do 

dokładnie jednej pozycji asortymentowej.
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Materiał zasobu 

0..* 

 

Zakres rzeczowy 

0..* 

 

Materiał zasobu może wchodzić w skład zakresu 

rzeczowego wniosku bądź zgłoszenia.

Materiał zasobu 

0..* 

 

Magazyn 

0..1 

 

Materiał zasobu może być przypisany do 

magazynu.

Dokument zasobu 

0..* 

 

Materiał zasobu 

1 

 

Dokument zasobu jest częścią składową materiału 

zasobu (operatu technicznego).

 Klasa: Podmiot 
 Definicja: Osoba fizyczna lub organizacja zarejestrowana w bazie klientów Systemu PZGIK. 

Relacje: 
Klasa źródłowa Klasa docelowa Opis relacji 

Podmiot 

0..* 

 

Dokument 

0..* 

 

Dokument może być powiązany z podmiotem - 

nadawcą bądź odbiorcą dokumentu.

Podmiot 

0..1 

 

Użytkownik 

0..* 

 

Konto użytkownika może być powiązane z 

podmiotem zarejestrowanym w bazie klientów 

Systemu PZGIK.

 Klasa: Pozycja asortymentowa 
 Definicja: Klasa reprezentująca materiały zasobu jednolitego rodzaju (np. mapy o tej samej skali i 

odwzorowaniu, zdjęcia lotnicze wykonane w tym samym okresie czasu itp.) lub inne materiały/usługi 

przeznaczone do sprzedaży (np. dostęp do usługi ASG-EUPOS). 

Relacje: 

Klasa źródłowa Klasa docelowa Opis relacji 

Pozycja asortymentowa 

0..* 

 

Grupa asortymentowa 

1 

 

Pozycja asortymentowa musi należeć do jednej i 

tylko jednej grupy asortymentowej.

Pozycja asortymentowa Materiał zasobu Każdy materiał zasobu musi być przypisany do 
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1 

 

0..* 

 

dokładnie jednej pozycji asortymentowej.

Pozycja asortymentowa 

1 

 

Skorowidz 

0..1 

 

 Klasa: Pracownik 
 Definicja: Pracownik organizacji. 

Relacje: 
Klasa źródłowa Klasa docelowa Opis relacji 

Użytkownik 

0..1 

 

Pracownik 

0..1 

 

Pracownik może być użytkownikiem Systemu 

PZGIK (użytkownik wewnętrzny).

Pracownik 

0..* 

 

Komórka organizacyjna 

0..1 

 

Pracownik może być przypisany do komórki 

organizacyjnej.

Zadanie 

0..* 

 

Pracownik 

0..1 

 

Zadanie ma wskazanego jednego wykonawcę. 

Wykonawcą może być pracownik lub jednostka 

organizacyjna.

 Klasa: Skorowidz 
 Definicja: Klasa o charakterze przestrzennym reprezentująca wykaz dostępnych materiałów dla 

danej pozycji asortymentowej wraz z ich położeniem. Dla map udostępnianych w kroju sekcyjnym 

skorowidz ma postać siatki podziału na arkusze z przypisaną do każdego arkusza informacją o jego 

dostępności. Dla innych materiałów skorowidz może zawierać rzeczywiste zasięgi przestrzenne tych 

materiałów lub punkty reprezentujące ich położenie geograficzne (np. środki rzutów dla zdjęć, 

centroidy dla materiałów o zasięgu obszarowym). 

Relacje: 

Klasa źródłowa Klasa docelowa Opis relacji 

Pozycja asortymentowa 

1 

 

Skorowidz 

0..1 
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 Klasa: Sprawa 
 Definicja: Sprawa obejmuje wszelkie czynności i dokumenty przetwarzane w ramach pojedynczego 

przebiegu danego procesu biznesowego - odpowiada pojedynczej instancji procesu. Sprawa może 

zawierać jeden dokument inicjujący sprawę (dokument wchodzący) i dowolną liczbę dokumentów 

przetwarzanych podczas realizacji sprawy (zarówno wchodzących jak wychodzących). 

Relacje: 
Klasa źródłowa Klasa docelowa Opis relacji 

Sprawa 

0..* 

 

Dokument 

0..* 

 

Dokument może być przypisany do sprawy. W 

szczególności dokument wchodzący może 

inicjować sprawę.

Sprawa 

0..* 

 

Komórka organizacyjna 

0..* 

 

Sprawa może być przypisana do jednej lub wielu 

komórek organizacyjnych.

Zadanie 

0..* 

 

Sprawa 

0..1 

 

Zadanie jest prawie zawsze elementem jednej 

konkretnej sprawy. Wyjątkiem od tej reguły jest 

sytuacja gdy Użytkownik dostaje zadanie 

przypisania pisma z rejestru korespondencji 

przychodzącej do sprawy (zazwyczaj wymagające 

założenia nowej sprawy). W tym przypadku 

istnieje zadanie, które nie jest przypisane do 

sprawy.

 Klasa: Usługi udostępnione 
 Definicja: Klasa reprezentuje wykaz usług wraz z ich charakterystyką, które zostały udostępnione w 

wyniku realizacji wniosku o udostępnienie materiałów zasobu bądź obsługi zgłoszenia prac 

geodezyjnych lub kartograficznych. 

Relacje: 
Klasa źródłowa Klasa docelowa Opis relacji 

Usługi udostępnione 

0..* 

 

Wniosek 

0..1 

 

Wniosek o udostępnienie materiałów zasobu może 

być powiązany z usługami udostępnionymi w 

wyniku jego realizacji.

Usługi udostępnione 

0..* 

 

Zgłoszenie 

0..1 

 

Zgłoszenie pracy może być powiązane z usługami 

udostępnionymi w celu realizacji pracy.
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 Klasa: Użytkownik 
 Definicja: Użytkownik Systemu PZGIK. 

Relacje: 

Klasa źródłowa Klasa docelowa Opis relacji 

Podmiot 

0..1 

 

Użytkownik 

0..* 

 

Konto użytkownika może być powiązane z 

podmiotem zarejestrowanym w bazie klientów 

Systemu PZGIK.

Użytkownik 

0..1 

 

Pracownik 

0..1 

 

Pracownik może być użytkownikiem Systemu 

PZGIK (użytkownik wewnętrzny).

 Klasa: Wniosek 
 Definicja: Wniosek o udostępnienie materiałów zasobu zarejestrowany w rejestrze wniosków 

Systemu PZGIK. 

Relacje: 
Klasa źródłowa Klasa docelowa Opis relacji 

Wniosek 

0..1 

 

Dokument 

1..* 

 

Zarejestrowany w Systemie PZGIK wniosek o 

udostępnienie materiałów zasobu musi być 

powiązany z co najmniej jednym dokumentem.

Zakres rzeczowy 

0..* 

 

Wniosek 

0..1 

 

Każdy wniosek o udostępnienie materiałów zasobu 

musi mieć określony zakres rzeczowy.

Dane udostępnione 

0..* 

 

Wniosek 

0..1 

 

Wniosek o udostępnienie materiałów zasobu może 

być powiązany z danymi udostępnionymi w wyniku 

jego realizacji.

Usługi udostępnione 

0..* 

 

Wniosek 

0..1 

 

Wniosek o udostępnienie materiałów zasobu może 

być powiązany z usługami udostępnionymi w 

wyniku jego realizacji.

 Klasa: Zadanie 
 Definicja: Zadanie – w systemie PZGiK podstawowy element sterujący pracą osób korzystających z 

systemu. Zadanie odpowiada czynności na diagramie BPMN opisującej proces. Każdy Użytkownik 
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może w systemie wyświetlić listę zadań, które powinien wykonać. Zakończenie wykonanie zadania w 

systemie polega bądź na potwierdzeniu jego wykonania – bądź na podjęciu decyzji która wpływa na 

dalszy sposób procesowania sprawy (np. podjęcie decyzji o tym, że wniosek jest niepełny skutkuje 

wygenerowaniem przez system zadania przygotowania pisma do Klienta z informacją o potrzebie 

uzupełnienia wniosku). W zależności od rodzaju zadania – system w trakcie wykonania zadania może 

wymagać od użytkownika podjęcia dodatkowych czynności – np. zarejestrowania wniosku w 

systemie. 

Relacje: 
Klasa źródłowa Klasa docelowa Opis relacji 

Zadanie 

0..* 

 

Pracownik 

0..1 

 

Zadanie ma wskazanego jednego wykonawcę. 

Wykonawcą może być pracownik lub jednostka 

organizacyjna.

Zadanie 

0..* 

 

Komórka organizacyjna 

0..1 

 

Zadanie ma wskazanego jednego wykonawcę. 

Wykonawcą może być pracownik lub jednostka 

organizacyjna.

Zadanie 

0..* 

 

Sprawa 

0..1 

 

Zadanie jest prawie zawsze elementem jednej 

konkretnej sprawy. Wyjątkiem od tej reguły jest 

sytuacja gdy Użytkownik dostaje zadanie 

przypisania pisma z rejestru korespondencji 

przychodzącej do sprawy (zazwyczaj wymagające 

założenia nowej sprawy). W tym przypadku 

istnieje zadanie, które nie jest przypisane do 

sprawy.

 Klasa: Zakres rzeczowy 
 Definicja: Klasa reprezentująca zakres rzeczowy wniosku, czyli wykaz materiałów będących 

przedmiotem wniosku wraz z określeniem ich zasięgu przestrzennego i liczby jednostek 

rozliczeniowych dla poszczególnych materiałów. 

Relacje: 
Klasa źródłowa Klasa docelowa Opis relacji 

Materiał zasobu 

0..* 

 

Zakres rzeczowy 

0..* 

 

Materiał zasobu może wchodzić w skład zakresu 

rzeczowego wniosku bądź zgłoszenia.

Zakres rzeczowy 

0..* 

Zgłoszenie 

0..1 

Każde zgłoszenie prac musi mieć określony zakres 

rzeczowy.
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Zakres rzeczowy 

0..* 

 

Wniosek 

0..1 

 

Każdy wniosek o udostępnienie materiałów zasobu 

musi mieć określony zakres rzeczowy.

 Klasa: Zgłoszenie 
 Definicja: Zgłoszenie pracy geodezyjnej lub kartograficznej zarejestrowane w rejestrze zgłoszeń 

Systemu PZGIK. 

Relacje: 
Klasa źródłowa Klasa docelowa Opis relacji 

Zgłoszenie 

0..1 

 

Dokument 

1..* 

 

Zarejestrowane w Systemie PZGIK zgłoszenie prac 

musi być powiązane z co najmniej jednym 

dokumentem.

Zakres rzeczowy 

0..* 

 

Zgłoszenie 

0..1 

 

Każde zgłoszenie prac musi mieć określony zakres 

rzeczowy.

Dane udostępnione 

0..* 

 

Zgłoszenie 

0..1 

 

Zgłoszenie pracy może być powiązane z danymi 

udostępnionymi w celu realizacji pracy.

Usługi udostępnione 

0..* 

 

Zgłoszenie 

0..1 

 

Zgłoszenie pracy może być powiązane z usługami 

udostępnionymi w celu realizacji pracy.
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3 Model przypadków użycia 

Niniejszy rozdział zawiera diagramy i opis przypadków użycia Systemu PZGIK. Każdy z przypadków 

użycia scharakteryzowano poprzez podanie następujących informacji: 

 Opis przypadku użycia 

 Scenariusz podstawowy 

 Scenariusze alternatywne – o ile zostały wyróżnione 

 Warunki wejściowe 

 Warunki wyjściowe 

Wyjątkiem są przypadki użycia będące specjalizacją innych, generycznych przypadków użycia – w 

takim wypadku podano wyłącznie informacje odróżniające przypadek dziedziczący od jego rodzica, 

wraz z informacją o tym, z którego przypadku użycia dziedziczone są pozostałe informacje. 

Punkty rozszerzeń opisano w sekcji Warunki wejściowe dla przypadku rozszerzającego. 

W treści opisu scenariuszy oraz warunków dla poszczególnych przypadków użycia użyto nazwy 

użytkownik w odniesieniu do każdego aktora będącego użytkownikiem Systemu, który dany 

przypadek użycia wykonuje. 

 

3.1 Usługi aplikacji zarządzania PZGIK 
 

3.1.1 Funkcjonalności generyczne 
Pakiet "Funkcjonalności generyczne" zawiera przypadki użycia, które reprezentują funkcjonalności 
Aplikacji zarządzania PZGIK o charakterze uniwersalnym.  
Scenariusze i warunki przypadków generycznych są dziedziczone przez przypadki użycia będące ich 
specjalizacją, które zostały umieszczone w innych pakietach. 
W opisach generycznych przypadków użycia zastosowano następujące pojęcia: 
 
1. katalog obiektów - oznacza dowolny rejestr lub ewidencję prowadzoną w Systemie PZGIK, 
2. obiekt - oznacza pojedynczy element katalogu obiektów, w szczególności może to być wniosek o 

udostępnienie materiałów zasobu, zgłoszenie prac, materiał zasobu, podmiot itp. 
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Rysunek 2. Diagram przypadków użycia - Funkcjonalności generyczne 

3.1.1.1 Dodaj obiekt 

3.1.1.1.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi dodanie nowego obiektu do katalogu obiektów 

prowadzonego w Systemie PZGIK. 

3.1.1.1.2 Scenariusze: 

3.1.1.1.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera opcję dodania nowego obiektu do katalogu obiektów 

2. System wyświetla formularz danych obiektu 

3. Użytkownik wypełnia formularz i wybiera opcję zapisania nowego obiektu 

4. System sprawdza poprawność danych na podstawie warunków i ograniczeń zdefiniowanych w 

modelu danych i dodaje nowy obiekt do katalogu obiektów 

3.1.1.1.2.2 Nieprawidłowe dane 

1. W przypadku, gdy dane wprowadzone przez użytkownika nie pozwalają na utworzenie nowego 

obiektu, System informuje o tym i następuje powrót do edycji formularza 

uc Funkcjonalności generyczne

Użytkownik wewnętrzny

Dodaj  obiekt

Przeglądaj  katalog 

obiektów

Zastosuj  filtrowanie

Zapisz filtr

Wyłącz filtrowanie

Przeglądaj  obiekt Edytuj  obiekt

Usuń obiekty

Podpisz dokument Sortuj  dane

Wczytaj  filtr

Zapisz ustawienia 

sortowania

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend» «extend»
«extend»

«extend»

«extend»

«extend»
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3.1.1.1.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

2. Zawartość wybranego katalogu obiektów została wyświetlona. 

3.1.1.1.4 Warunki wyjściowe 

Do katalogu obiektów zostanie dodany nowy obiekt. 

3.1.1.2 Edytuj obiekt 

3.1.1.2.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi edycję danych obiektu w wybranym katalogu obiektów 

prowadzonym w Systemie PZGIK. 

3.1.1.2.2 Scenariusze: 

3.1.1.2.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera opcję edycji obiektu wybranego w katalogu obiektów 

2. System wyświetla formularz danych obiektu w trybie do edycji 

3. Użytkownik modyfikuje dane obiektu i wybiera opcję zapisania zmian  

4. System sprawdza poprawność danych na podstawie warunków i ograniczeń zdefiniowanych w 

modelu danych i zapisuje zmiany 

3.1.1.2.2.2 Nieprawidłowe dane 

1. W przypadku, gdy dane wprowadzone przez użytkownika nie pozwalają na zapisanie zmian, 

System informuje o tym i następuje powrót do edycji formularza 

3.1.1.2.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

2. Zawartość wybranego katalogu obiektów została wyświetlona i nie jest pusta. 

3. Użytkownik wybrał obiekt, którego dane zamierza edytować. 

 

3.1.1.2.4 Warunki wyjściowe 

Zmiany dokonane w danych wybranego obiektu zostaną zapisane. 

3.1.1.3 Podpisz dokument 

3.1.1.3.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi podpisanie dokumentu elektronicznego. 

3.1.1.3.2 Scenariusze: 

3.1.1.3.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera opcję podpisania dokumentu 
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2. System opatruje wybrany dokument podpisem elektronicznym 

3.1.1.3.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

2. Wybrany został dokument, który ma zostać podpisany. 

3.1.1.3.4 Warunki wyjściowe 

Wybrany dokument zostanie opatrzony podpisem elektronicznym. 

3.1.1.4 Przeglądaj katalog obiektów 

3.1.1.4.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi przeglądanie danych wybranego katalogu obiektów 

prowadzonego w Systemie PZGIK. 

3.1.1.4.2 Scenariusze: 

3.1.1.4.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera opcję przeglądania katalogu obiektów 

2. System wyświetla tabelę zawierającą dane obiektów należących do katalogu obiektów oraz 

udostępnia możliwość ich sortowania i filtrowania 

3.1.1.4.3 Warunki wejściowe 

Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

3.1.1.4.4 Warunki wyjściowe 

Tabela zawierająca dane zgromadzone w wybranym przez użytkownika katalogu obiektów zostanie 

wyświetlona. 

3.1.1.5 Przeglądaj obiekt 

3.1.1.5.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi przeglądanie szczegółowych danych wybranego obiektu 

katalogu obiektów. 

3.1.1.5.2 Scenariusze: 

3.1.1.5.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera opcję przeglądania danych wskazanego w katalogu obiektu 

2. System wyświetla formularz danych obiektu w trybie do odczytu 

3.1.1.5.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

2. Zawartość wybranego katalogu obiektów została wyświetlona i nie jest pusta. 

3. Użytkownik wybrał obiekt, którego dane zamierza przeglądać. 
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3.1.1.5.4 Warunki wyjściowe 

Szczegółowe dane wybranego obiektu zostaną wyświetlone. 

3.1.1.6 Sortuj dane 

3.1.1.6.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi sortowanie danych podczas przeglądania katalogu 

obiektów. 

3.1.1.6.2 Scenariusze: 

3.1.1.6.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera opcję sortowania zawartości katalogu obiektów 

2. System wyświetla formularz konfiguracji sortowania zawierający bieżące ustawienia 

3. Użytkownik definiuje nowe ustawienia wybierając kolumny, wg których katalog obiektów ma być 

sortowany i określa dla każdej z wybranych kolumn porządek sortowania 

4. Użytkownik zatwierdza konfigurację sortowania 

5. System sortuje prezentowaną zawartość katalogu obiektów zgodnie z ustawieniami dokonanymi 

przez użytkownika 

3.1.1.6.3 Warunki wejściowe 

Wybrany katalog obiektów został wyświetlony i jest przeglądany przez użytkownika. 

3.1.1.6.4 Warunki wyjściowe 

Zawartość przeglądanego katalogu obiektów zostanie posortowana wg wybranych kolumn. 

3.1.1.7 Usuń obiekty 

3.1.1.7.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi usunięcie wybranych obiektów z katalogu obiektów. 

3.1.1.7.2 Scenariusze: 

3.1.1.7.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera opcję usunięcia obiektów wybranych w katalogu obiektów 

2. System prosi o potwierdzenie operacji usunięcia 

3. Użytkownik potwierdza usunięcie obiektów 

4. System usuwa obiekty z katalogu obiektów 

3.1.1.7.2.2 Usuwanie niedozwolone 

1. W przypadku, gdy usuwany obiekt jest powiązany zależnościami z innymi obiektami w Systemie 

System informuje o tym i nie usuwa takiego obiektu 

3.1.1.7.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 
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2. Zawartość wybranego katalogu obiektów została wyświetlona i nie jest pusta. 

3. Użytkownik wybrał obiekty, które zamierza usunąć. 

3.1.1.7.4 Warunki wyjściowe 

Wybrane obiekty zostaną usunięte z katalogu obiektów.  

3.1.1.8 Usuń zapisany filtr 

3.1.1.8.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi usunięcie zapisanej definicji filtra. 

3.1.1.8.2 Scenariusze: 

3.1.1.8.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera opcję usunięcia definicji filtra 

2. System usuwa definicję filtra i czyści pola formularza definiowania filtra 

3.1.1.8.3 Warunki wejściowe 

Wybrana definicja filtra została wczytana do formularza definiowania filtra 

3.1.1.8.4 Warunki wyjściowe 

Wybrana definicja filtra zostanie usunięta 

3.1.1.9 Wczytaj filtr 

3.1.1.9.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi wyświetlenie listy filtrów użytkownika dla przeglądanego 

katalogu obiektów oraz zastosowanie zapisanego filtra do filtrowania zawartości przeglądanego 

katalogu obiektów lub usunięcie zapisanego filtra. 

3.1.1.9.2 Scenariusze: 

3.1.1.9.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera opcję wyświetlenia zapisanych filtrów 

2. System wyświetla listę zapisanych filtrów dla aktualnie przeglądanego katalogu obiektów 

3. Użytkownik wskazuje filtr i wybiera opcję jego wczytania 

4. System wczytuje definicję wskazanego filtra i filtruje zawartość katalogu obiektów 

3.1.1.9.2.2 Usunięcie filtra 

1. Użytkownik wskazuje filtr i wybiera opcję jego usunięcia 

2. System usuwa wybrany filtr 

3.1.1.9.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik wyświetlił katalog obiektów. 

2. Dla przeglądanego katalogu obiektów istnieją filtry zapisane przez użytkownika. 



 

 
 

Strona 27 z 230 
   

3.1.1.9.4 Warunki wyjściowe 

Wybrany filtr zostanie wczytany i zastosowany do filtrowania zawartości przeglądanego katalogu 

obiektów. 

3.1.1.10 Wyłącz filtrowanie 

3.1.1.10.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi wyłączenie filtrowania danych przeglądanego katalogu 

obiektów. Po wyłączeniu filtrowania prezentowana jest cała zawartość przeglądanego katalogu 

obiektów. 

3.1.1.10.2 Scenariusze: 

3.1.1.10.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera opcję wyłączenia filtrowania danych 

2. System wyłącza filtrowanie i odświeża widok tabeli prezentującej zawartość przeglądanego 

katalogu obiektów 

3.1.1.10.3 Warunki wejściowe 

Zostało włączone filtrowanie przeglądanego katalogu obiektów. 

3.1.1.10.4 Warunki wyjściowe 

Filtrowanie katalogu obiektów zostanie wyłączone. Widok tabeli prezentującej zawartość 

przeglądanego katalogu obiektów zostanie odświeżony. 

3.1.1.11 Zapisz filtr 

3.1.1.11.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi zapisanie zdefiniowanego filtra w celu jego późniejszego 

zastosowania. 

3.1.1.11.2 Scenariusze: 

3.1.1.11.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera opcję zapisania filtra 

2. System prosi o podanie nazwy, pod którą filtr ma zostać zapisany 

3. Użytkownik podaje nazwę filtra i potwierdza jego zapisanie 

4. System zapisuje filtr pod podaną nazwą 

3.1.1.11.3 Warunki wejściowe 

Filtr został zdefiniowany. 

3.1.1.11.4 Warunki wyjściowe 

Filtr zostanie zapisany. 
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3.1.1.12 Zapisz ustawienia sortowania 

3.1.1.12.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia zapisanie bieżących ustawień sortowania przeglądanego katalogu 

obiektów i przypisanie tych ustawień użytkownikowi. 

3.1.1.12.2 Scenariusze: 

3.1.1.12.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera opcję zapisania bieżących ustawień sortowania 

2. System zapisuje ustawienia sortowania i przypisuje je do użytkownika 

3.1.1.12.3 Warunki wejściowe 

Wybrany katalog obiektów został wyświetlony i jest przeglądany przez użytkownika. 

3.1.1.12.4 Warunki wyjściowe 

Bieżące ustawienia sortowania przeglądanego katalogu obiektów zostaną zapisane i przypisane do 

użytkownika. 

3.1.1.13 Zastosuj filtrowanie 

3.1.1.13.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie nowego filtra i zastosowanie mechanizmu 

filtrowania danych podczas przeglądania wybranego katalogu obiektów. 

Mechanizm filtrowania oparty jest na zdefiniowanych przez użytkownika warunkach logicznych 

odniesionych do poszczególnych kolumn tabeli prezentującej zawartość katalogu obiektów. Warunki 

zdefiniowane dla poszczególnych kolumn są łączone, tzn. istnieje możliwość definiowania warunków 

dla wielu kolumn tabeli. 

3.1.1.13.2 Scenariusze: 

3.1.1.13.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera opcję filtrowania danych dla wskazanej kolumny tabeli katalogu obiektów 

2. System umożliwia zdefiniowanie warunków filtrowania poprzez wybór wartości kolumny lub 

zakresu wartości 

3. Użytkownik określa warunki filtrowania dla wybranej kolumny 

4. System filtruje zawartość katalogu obiektów wg zdefiniowanych warunków 

3.1.1.13.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

2. Wybrany katalog obiektów został wyświetlony i jest przeglądany przez użytkownika. 

3.1.1.13.4 Warunki wyjściowe 

Wybrane ustawienia filtrowania zostaną zastosowane do aktualnego widoku tabeli prezentującej 

zawartość katalogu obiektów. 
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3.1.2 SPZGIK.AS.001 Usługa zarządzania dokumentami 
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Rysunek 3. Diagram przypadków użycia - SPZGIK.AS.001 Usługa zarządzania dokumentami 

uc SPZGIK.AS.001 Usługa zarządzania dokumentami

Użytkownik wewnętrzny

Wprowadź kryteria 

wyszukiwania 

dokumentów

Wyświetl listę 

dokumentów

Wyświetl dane 

dokumentu

Dodaj  nowy dokument

Przeglądaj  listę 

załączników

Dodaj  załącznik do 

dokumentu

Usuń załącznik z 

dokumentu

Pobierz załącznik do 

dokumentu

Modyfikuj  dokument

Pobierz dane 

dokumentu z pdf-aZweryfikuj  podpis pod 

dokumentem

Wyłącz filtrowanie

Usuń dokument

Pobieranie kilku 

załączników na stację 

roboczą

Dodaj  podmiot do 

pisma

Usuń powiązanie 

podmiotu z pismem

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»
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Rysunek 4. Diagram przypadków użycia - Usługa zarządzania dokumentami - funkcjonalności 

dziedziczone 

uc Usługa zarządzania dokumentami - funkcjonalności dziedziczone

Użytkownik wewnętrzny

Dodaj  obiekt

Przeglądaj  katalog 

obiektów

Zastosuj  filtrowanie

Zapisz filtr

Przeglądaj  obiekt
Edytuj  obiekt Usuń obiekty

Wprowadź kryteria 

wyszukiwania 

dokumentów

Wyświetl listę 

dokumentów
Wyświetl dane 

dokumentu
Dodaj  nowy dokument

Modyfikuj  dokument
Usuń dokument

«extend» «extend»

«extend»

«extend»
«extend» «extend»
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Rysunek 5. Diagram przypadków użycia - Zarządzanie szablonami dokumentów 

3.1.2.1 Dodaj nowy dokument 

3.1.2.1.1 Opis przypadku użycia: 

PU umożliwia dodanie nowego dokumentu. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Dodaj obiekt . 

3.1.2.2 Dodaj nowy szablon 

3.1.2.2.1 Opis przypadku użycia: 

PU umożliwia zdefiniowanie w systemie nowego szablonu generowanego dokumentu. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Dodaj obiekt. 

3.1.2.3 Dodaj załącznik do dokumentu 

3.1.2.3.1 Opis przypadku użycia: 

PU umożliwia dodanie do dokumentu załącznika lub załączników. Załącznik może być dowolnym 

plikiem. 

3.1.2.3.2 Scenariusze: 

3.1.2.3.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik uruchamia funkcję dodania nowych załączników do dokumentu 

uc Zarządzanie szablonami dokumentów

Użytkownik wewnętrzny

Dodaj  obiekt

Przeglądaj  katalog 

obiektów

Edytuj  obiekt Usuń obiekty

Przeglądaj  listę szablonów 

generowanych dokumentów

Dodaj  nowy szablon Modyfikuj  zdefiniowany 

szablon
Usuń zdefiniowany 

szablon

«extend» «extend» «extend»

«extend» «extend» «extend»
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2. System wyświetla formularz, umożliwiający wybranie plików, które mają zostać dodane jako 

załączniki do dokumentu 

3. Użytkownik wybiera opcję wskazania pliku, który powinien być dodany jako załącznik do 

dokumentu 

4. System wyświetla formularz, umożliwiający wybranie w systemie plików pliku, właściwego pliku 

5. Użytkownik wybiera plik i wybiera opcję zatwierdzenia operacji wyboru 

6. System zamyka formularz wyboru pliku i dodaje nazwę wybranego pliku do listy plików, które 

zostaną dodane jako załączniki do dokumentu 

7. Użytkownik uruchamia opcję dodania wybranych plików jako załączniki do dokumentu 

8. System pobiera na serwer wybrane pliki i dodaje je do listy załączników dołączonych do 

edytowanego dokumentu 

3.1.2.3.2.2 Wybranie kolejnego pliku do załączenia do dokumentu 

1. Użytkownik wybiera opcję wskazania pliku, który powinien być dodany jako załącznik do 

dokumentu 

2. System wyświetla formularz, umożliwiający wybranie w systemie plików pliku, właściwego pliku 

3. Użytkownik wybiera plik i wybiera opcję zatwierdzenia operacji wyboru 

4. System zamyka formularz wyboru pliku i dodaje nazwę wybranego pliku do listy plików, które 

zostaną dodane jako załączniki do dokumentu 

3.1.2.3.2.3 Usunięcie pliku z listy plików, które mają zostać dodane do dokumentu jako załączniki 

1. Użytkownik wybiera pliki, które chce usunąć z listy 

2. Użytkownik uruchamia opcję usunięcia wybranych plików z listy plików, które zostaną dodane jako 

załączniki do dokumentu 

3. System wyświetla monit ostrzegający przed próbą usunięcia plików z listy a następnie po 

potwierdzeniu przez Użytkownika zamiaru usunięcia plików z listy - usuwa je 

3.1.2.3.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

2. Wybrany został dokument i dokument ten nie został automatycznie dodany do systemu poprzez 

interfejs z systemem ePUAP ani poprzez sklep elektroniczny. 

3. Na ekranie jest wyświetlana lista załączników do dokumentu. 

3.1.2.3.4 Warunki wyjściowe 

1. Wybrane pliki zostają pobrane na serwer systemu PZGiK i dodane jako załączniki dokumentu.   
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3.1.2.4 Modyfikuj dokument 

3.1.2.4.1 Opis przypadku użycia: 

PU umożliwia modyfikowanie dokumentu. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Edytuj obiekt . 

3.1.2.5 Modyfikuj zdefiniowany szablon 

3.1.2.5.1 Opis przypadku użycia: 

PU służy do modyfikacji zdefiniowanego wcześniej szablonu. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Edytuj obiekt. 

3.1.2.6 Pobieranie kilku załączników na stację roboczą 

3.1.2.6.1 Opis przypadku użycia: 

PU umożliwia pobranie kilku załączników do dokumentu na stację roboczą Użytkownika. 

Uwaga - szczegółowa funkcjonalność PU może się różnić w zależności od użytej przeglądarki 

internetowej. 

3.1.2.6.2 Scenariusze: 

3.1.2.6.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera z listy jeden lub więcej załączników 

2. Użytkownik uruchamia funkcję pobrania załączników na stację roboczą 

3. System korzystając z mechanizmów przeglądarki zapisuje wybrane pliki na dysku stacji roboczej 

Użytkownika 

3.1.2.6.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

2. Został wybrany dokument nad którym pracuje Użytkownik. Na ekranie jest wyświetlana lista 

załączników do dokumentu. 

3.1.2.6.4 Warunki wyjściowe 

1. Na dysk stacji roboczej zostają pobrane wybrane pliki, będące załącznikiem do dokumentu.  

3.1.2.7 Pobierz dane dokumentu z pdf-a 

3.1.2.7.1 Opis przypadku użycia: 

PU jest odpowiedzialny za pobranie z dokumentu pdf, dodanego jako załącznik do dokumentu, 

zawartych w nim danych . Pobrane dane zostaną zapisane w dokumencie. 

3.1.2.7.2 Scenariusze: 

3.1.2.7.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera z listy załączników dodanych do dokumentu plik pdf z którego mają zostać 

pobrane dane 
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2. Użytkownik uruchamia funkcję zaczytania danych z pliku pdf 

3. System formularz umożliwiający Użytkownikowi wskazanie szablonu, który ma zostać użyty do 

zaczytania danych (w oknie wyświetlany jest podgląd formularza pdf) 

4. Użytkownik wybiera szablon 

5. Użytkownik zatwierdza wybór 

6. System zaczytuje dane z formularza i zapisuje je w dokumencie 

3.1.2.7.2.2 Dane dokumentu zostały już wprowadzone 

1. System wyświetla monit z informacją, że dane dokumentu zostały już wprowadzone i 

uruchomienie funkcji nadpisze wprowadzone dane 

2. Użytkownik wybiera opcję kontynuowania lub rezygnacji z wykonania funkcji 

3. Jeżeli użytkownik rezygnuje z wykonania funkcji PU kończy działanie 

3.1.2.7.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik jest zalogowany i ma uprawnienia do wykonania funkcji. 

2. Dokument jest otwarty do edycji (została uruchomiona funkcja dodania lub edycji dokumentu). 

3. Wyświetlana jest lista załączników dodanych do dokumentu. 

4. PU działa tylko dla dokumentów zarejestrowanych w rejestrze korespondencji przychodzącej. PU 

działa wyłącznie dla dokumentów pdf, które powstaną poprzez edycję pliku pdf, którego budowa 

zostanie uzgodniona z Wykonawcą w trakcie implementacji systemu. 

3.1.2.7.4 Warunki wyjściowe 

1. W dokumencie zostają zapisane dane pochodzące z pliku pdf.  

3.1.2.8 Pobierz załącznik do dokumentu 

3.1.2.8.1 Opis przypadku użycia: 

PU umożliwia pobranie załącznika do dokumentu na stację roboczą Użytkownika. 

Uwaga - szczegółowa funkcjonalność PU może się różnić w zależności od użytej przeglądarki 

internetowej. 

3.1.2.8.2 Scenariusze: 

3.1.2.8.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera z listy załącznik 

2. Użytkownik uruchamia funkcję pobrania załącznika na stację roboczą 

3. System korzystając z mechanizmów przeglądarki pobiera wybrany plik na stację roboczą 

3.1.2.8.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 
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2. Został wybrany dokument nad którym pracuje Użytkownik. Na ekranie jest wyświetlana lista 

załączników do dokumentu. 

3.1.2.8.4 Warunki wyjściowe 

1. Na dysk stacji roboczej został pobrany plik, będący załącznikiem do dokumentu.  

3.1.2.9 Przeglądaj listę szablonów generowanych dokumentów 

3.1.2.9.1 Opis przypadku użycia: 

PU umożliwia przeglądanie listy szablonów generowanych dokumentów wychodzących. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Przeglądaj katalog obiektów. 

3.1.2.10 Przeglądaj listę załączników 

3.1.2.10.1 Opis przypadku użycia: 

PU służy do przeglądania listy plików dołączonych do dokumentu 

3.1.2.10.2 Scenariusze: 

3.1.2.10.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik uruchamia funkcję przeglądania listy załączników 

2. System wyświetla listę załączników, dołączonych do dokumentu 

3.1.2.10.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik jest zalogowany w systemie i ma uprawnienia do wykonania funkcji. 

2. Został wybrany dokument, do którego ma być wyświetlana lista załączników. 

3.1.2.10.4 Warunki wyjściowe 

1. System wyświetla listę załączników powiązanych z wyświetlanym dokumentem.  

3.1.2.11 Usuń dokument 

3.1.2.11.1 Opis przypadku użycia: 

PU jest odpowiedzialny za usunięcie dokumentu z listy dokumentów. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Usuń obiekt. 

3.1.2.12 Usuń załącznik z dokumentu 

3.1.2.12.1 Opis przypadku użycia: 

PU umożliwia usuwanie jednego lub kilku załączników do dokumentu. 

3.1.2.12.2 Scenariusze: 

3.1.2.12.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera jeden lub więcej niż jeden plik, znajdujący się na liście załączników do 

dokumentu. 

2. Użytkownik uruchamia funkcję usunięcia załączników 
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3. System wyświetla monit z prośbą o potwierdzenie zamiaru usunięcia wybranych załączników 

4. Użytkownik potwierdza zamiar usunięcia wybranych załączników 

5. System usuwa wybrane załączniki z listy załączników związanych z dokumentem 

3.1.2.12.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

2. Wybrany został dokument i dokument ten nie został automatycznie dodany do systemu poprzez 

interfejs z systemem ePUAP ani poprzez sklep elektroniczny. 

3. Na ekranie jest wyświetlana lista załączników do dokumentu. 

3.1.2.12.4 Warunki wyjściowe 

Wybrany załącznik (-i) został(y) usunięte z listy załączników powiązanych z dokumentem. 

3.1.2.13 Usuń zdefiniowany szablon 

3.1.2.13.1 Opis przypadku użycia: 

PU umożliwia usunięcie zdefiniowanego wcześniej szablonu dokumentu. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Usuń obiekt. 

3.1.2.14 Wprowadź kryteria wyszukiwania dokumentów 

3.1.2.14.1 Opis przypadku użycia: 

PU umożliwia filtrowanie katalogu dokumentów. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Zastosuj filtr/sortowanie . 

3.1.2.15 Wyświetl dane dokumentu 

3.1.2.15.1 Opis przypadku użycia: 

Wyświetla formularz, prezentujący szczegółowe dane dokumentu. 

PU dziedziczy funkcjonalność z Przeglądaj obiekt . 

3.1.2.16 Wyświetl listę dokumentów 

3.1.2.16.1 Opis przypadku użycia: 

Wyświetla listę dokumentów, spełniających wprowadzone kryteria wyszukiwania. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Przeglądaj rejestr . 

3.1.2.17 Zweryfikuj podpis pod dokumentem 

3.1.2.17.1 Opis przypadku użycia: 

PU jest odpowiedzialny za weryfikację i zapisanie w dokumencie informacji o poprawności podpisu 

elektronicznego. PU dotyczy tylko przypadku - gdy podpis elektroniczny jest zapisany w pliku pdf lub 

dołączony w osobnym pliku. PU nie jest używany w przypadku, gdy dokument został podpisany 
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mechanizmami portalu ePUAP (w takim przypadku informacja o podpisie jest automatycznie 

dodawana do metadanych dokumentu w momencie zapisu dokumentu, który przyszedł z ePUAP). 

3.1.2.17.2 Scenariusze: 

3.1.2.17.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik uruchamia funkcję automatycznego sprawdzenia podpisu elektronicznego 

2. System wyświetla formularz, umożliwiający Użytkownikowi wskazanie spośród załączników 

dodanych do dokumentu plików podpisanych i pliku zawierającego podpis 

3. Użytkownik wskazuje pliki do sprawdzenia i plik zawierający podpis 

4. Użytkownik akceptuje wprowadzone informacje 

5. System dokonuje sprawdzenia podpisu w oparciu o wprowadzone informacje 

6. System wyświetla informację o poprawnej weryfikacji podpisu wraz z informacjami kto podpisał 

dokument 

7. Użytkownik potwierdza przeczytanie monitu 

8. System zapisuje dane zweryfikowanego podpisu w informacjach o dokumencie 

3.1.2.17.2.2 Nie udało się potwierdzić podpisu 

1. System wyświetla informację o tym, że nie udało się zweryfikować podpisu. System udostępnia 

Użytkownikowi do wyboru trzy opcje: Ponowienie próby weryfikacji podpisu, Zapisanie informacji o 

nieudanej próbie weryfikacji, Zakończenie pracy PU bez zapisywania informacji o wynikach 

sprawdzenia 

2. Użytkownik wybiera jedną z opcji 

3. Użytkownik zatwierdza wybór 

4. Jeżeli użytkownik wybrał opcję zapisu informacji o niepoprawnej weryfikacji system dokonuje 

odpowiedniego wpisu do danych dokumentu 

5. Jeżeli użytkownik nie wybrał opcji ponowienia próby weryfikacji PU kończy działanie. 

3.1.2.17.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik jest zalogowany i ma uprawnienia do wykonania funkcji. 

2. Użytkownik wybrał dokument, dla którego mają być skontrolowane informacje o podpisie 

elektronicznym. 

3. Wybrany dokument nie został automatycznie wczytany z portalu ePUAP i nie został 

automatycznie wygenerowany przez sklep elektroniczny. 

3.1.2.17.4 Warunki wyjściowe 

1. PU może zakończyć działanie w jeden z trzech sposobów: 

· Podpis zostaje zweryfikowany i informacja o tym jest zapisywana w informacji o dokumencie 
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· Nie udaje się zweryfikować podpisu i informacja o nieudanej próbie weryfikacji zostaje zapisana 

w informacjach o dokumencie 

· Nie udaje się zweryfikować podpisu i informacja o nieudanej próbie weryfikacji nie jest zapisana 

w informacjach o dokumencie (decyzja Użytkownika)  

 

3.1.3 Obsługa zadań i spraw 
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Rysunek 6. Diagram przypadków użycia - Obsługa spraw 

uc Obsługa spraw

Użytkownik wewnętrzny

Przeglądanie listy 

spraw

Wprowadź kryteria 

wyszukiwania spraw

Wyświetl podgląd 

sprawy

Modyfikuj  właściwości sprawy

Wyłącz filtrowanie

Usuń sprawę

Generuj  dokument z 

odpowiedzią

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»
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Rysunek 7. Diagram przypadków użycia - Obsługa zadań 

uc Obsługa zadań

Użytkownik wewnętrzny

Wyświetl listę zadań

Wyświetl podgląd 

zadania

Wykonaj  zadanie
Modyfikuj  właściwości 

zadania

Przypisz sprawę do 

dokumentu

Zadanie - przygotowanie 

pisma z odpowiedzią

Generuj  dokument z 

odpowiedzią

«extend»

«extend»
«extend» «extend»

«extend»

«include»
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Rysunek 8. Diagram przypadków użycia - Obsługa zadań i spraw - funkcjonalności dziedziczone 

 

Rysunek 9. Diagram przypadków użycia - Zarządzanie modułem zarządzania dokumentami 

uc Obsługa zadań i spraw - funkcjonalności dziedziczone

Użytkownik wewnętrzny

Dodaj  obiekt

Przeglądaj  katalog 

obiektów

Zastosuj  filtrowanie

Zapisz filtr

Przeglądaj  obiekt
Edytuj  obiekt Usuń obiekty

Przeglądanie listy 

spraw

Wprowadź kryteria 

wyszukiwania spraw

Wyświetl podgląd 

sprawy

Modyfikuj  właściwości 

sprawy

Usuń sprawę

Wyświetl listę zadań

Wyświetl podgląd 

zadania

Modyfikuj  właściwości 

zadania

«extend» «extend»

«extend»

«extend»
«extend» «extend»

uc Zarządzanie modułem zarządzania dokumentami

Użytkownik wewnętrzny

Dodanie informacj i o 

nieobecności

Dodaj  obiekt

Przeglądaj  katalog 

obiektów

Edytuj  obiekt Usuń obiekty

Przeglądaj  listę 

zarejestrowanych 

nieobecności Użytkownika
Modyfikuj  

nieobecność 

pracownika

Usuń nieobecność 

pracownika

«extend» «extend» «extend»
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3.1.3.1 Dodanie informacji o nieobecności 

3.1.3.1.1 Opis przypadku użycia: 

PU umożliwia wprowadzenie informacji o nieobecności Użytkownika systemu. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Dodaj obiekt. 

Jeżeli w informacji o nieobecności pracownika zostanie wskazana osoba zastępująca - w tych dniach 

wszystkie zadania przypisane do Użytkownika, dla którego została wprowadzona nieobecność będą 

wyświetlane na liście zadań do wykonania Zastępcy. 

3.1.3.1.2 Scenariusze: 

3.1.3.1.2.1 Scenariusz podstawowy 

3.1.3.1.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

2. Został wybrany Użytkownik, dla którego ma być zarejestrowana informacja o nieobecności. 

3.1.3.1.4 Warunki wyjściowe 

1. Informacja o nieobecności pracownika została zapisana w systemie.  

3.1.3.2 Generuj dokument z odpowiedzią 

3.1.3.2.1 Opis przypadku użycia: 

PU odpowiada za automatyczne wygenerowanie pisma z odpowiedzią do sprawy.  

System będzie wspierał automatyczne przygotowywanie pisma z odpowiedzią (pisma wychodzącego) 

dotyczącego: 

a) Wniosków o udostępnienie danych; 

b) Zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych; 

c) Zarządzania jakością (raporty pokontrolne); 

d) Zamawiania danych. 

3.1.3.2.2 Scenariusze: 

3.1.3.2.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik uruchamia funkcję generowania dokumentu z odpowiedzią 

2. System wyświetla formularz, służący do wygenerowania dokumentu 

3. Użytkownik wybiera szablon wg. którego będzie generowany dokument 

4. System wyświetla pola, które muszą być wypełnione w szablonie. Pola: 

a) Data pisma; 
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b) Numer sprawy, z którą związane jest pismo (numer zgłoszenia pracygeodezyjnej i 

kartograficznej/wniosku); 

c) Tekst pisma; 

d) Nazwy klienta; 

e) Nazwy pozycji asortymentowej. są wypełniane wartościami domyślnymi (wartości pochodzą z 

zegara systemowego, wartości domyślnej z szablonu oraz z danych sprawy) 

5. Użytkownik modyfikuje wartość wyświetlonych pól 

6. Użytkownik uruchamia funkcję generowania 

7. System generuje pismo i wyświetla jego podgląd 

8. Użytkownik zatwierdza dane 

9. System zapisuje wygenerowany dokument w systemie PZGiK 

3.1.3.2.2.2 Wygenerowane pismo nie spełnia oczekiwań Użytkownika 

1. Użytkownik modyfikuje wartości pól, wchodzących w skład szablonu 

3.1.3.2.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

2. Została wybrana sprawa, której dotyczy odpowiedź lub zostało uruchomione zadanie Zadanie - 

przygotowanie pisma z odpowiedzią (zadanie determinuje nam sprawę, której dotyczy).  

3.1.3.2.4 Warunki wyjściowe 

1. Dokument z odpowiedzią został wygenerowany i zapisany w systemie PZGiK.  

3.1.3.3 Modyfikuj nieobecność pracownika 

3.1.3.3.1 Opis przypadku użycia: 

PU służy do modyfikacji danych, dotyczących nieobecności pracownika. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Edytuj obiekt. 

3.1.3.4 Modyfikuj właściwości sprawy 

3.1.3.4.1 Opis przypadku użycia: 

PU umożliwia modyfikację właściwości sprawy takich jak właściciel sprawy czy wskazany termin jej 

zakończenia. 

PU dziedziczy z PU Edytuj obiekt . 

3.1.3.5 Modyfikuj właściwości zadania 

3.1.3.5.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia za modyfikację następujących właściwości zadania: Wykonawca zadania i 

oczekiwany termin wykonania zadania. 
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PU dziedziczy funkcjonalności z PU Edytuj obiekt . 

3.1.3.6 Przeglądaj listę zarejestrowanych nieobecności Użytkownika 

3.1.3.6.1 Opis przypadku użycia: 

PU umożliwia przeglądanie listy zarejestrowanych nieobecności wybranego Użytkownika. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Przeglądaj katalog obiektów. 

3.1.3.7 Przeglądanie listy spraw 

3.1.3.7.1 Opis przypadku użycia: 

PU służy do przeglądania listy spraw zarejestrowanych w systemie. 

PU dziedziczy funkcjonalności z PU Przeglądaj katalog obiektów . 

3.1.3.8 Przypisz sprawę do dokumentu 

3.1.3.8.1 Opis przypadku użycia: 

Wyspecjalizowane zadanie, odpowiedzialne za przypisanie sprawy do dokumentu. Sprawę można 

przypisać poprzez wybranie istniejącej (otwartej) sprawy - lub poprzez założenie nowej.  

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Wykonaj zadanie . W PU został opisany jedynie krok scenariusza 

użycia PU rodzica, który jest charakterystyczny dla opisywanego PU. 

3.1.3.8.2 Scenariusze: 

3.1.3.8.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera opcję dodania nowej sprawy i przypisania jej do zadania i powiązanego z nim 

dokumentu 

2. System wyświetla formularz umożliwiający wprowadzenie atrybutów definiujących sprawę 

3. Użytkownik wprowadza atrybuty definiujące sprawę 

4. Użytkownik zatwierdza wprowadzone dane 

5. System zapisuje nową sprawę w rejestrze spraw prowadzonych w systemie 

3.1.3.8.2.2 Dodanie dokumentu do istniejącej sprawy 

1. Użytkownik wybiera opcje przypisania dokumentu do istniejącej sprawy 

2. System wyświetla formularz umożliwiający określenie kryteriów wyboru sprawy 

3. Użytkownik wprowadza kryteria wyszukiwania listy spraw 

4. Użytkownik zatwierdza wprowadzone kryteria 

5. System wyświetla listę spraw, spełniających wprowadzone kryteria 

6. Użytkownik wybiera sprawę z którą chce powiązać dokument 
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7. System zapisuje powiązanie sprawy z dokumentem 

3.1.3.8.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik na liście spraw wybrał zadanie przypisania dokumentu do sprawy. 

3.1.3.8.4 Warunki wyjściowe 

1. Do dokumentu została przypisana sprawa - nowa lub istniejąca.  

3.1.3.9 Usuń nieobecność pracownika 

3.1.3.9.1 Opis przypadku użycia: 

PU umożliwia usunięcie błędnie wprowadzonej nieobecności pracownika. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Usuń obiekt. 

3.1.3.10 Usuń sprawę 

3.1.3.10.1 Opis przypadku użycia: 

PU umożliwia usunięcie błędnie założonej sprawy. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Usuń obiekt . 

3.1.3.10.2 Warunki wejściowe 

1. PU może być uruchomiony tylko dla sprawy z której nie zostały wysłane żadne dokumenty na 

zewnątrz.  

3.1.3.11 Wprowadź kryteria wyszukiwania spraw 

3.1.3.11.1 Opis przypadku użycia: 

PU umożliwia wprowadzenie kryteriów filtrowania spraw wyświetlanych na ekranie. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Zastosuj filtr/sortowanie . 

3.1.3.12 Wykonaj zadanie 

3.1.3.12.1 Opis przypadku użycia: 

PU odpowiedzialny za wykonanie zadania. 

3.1.3.12.2 Scenariusze: 

3.1.3.12.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera na liście zadań zadanie, które chce uruchomić 

2. Użytkownik uruchamia funkcję wykonania zadania 

3. System wyświetla na ekranie formularz wykonania zadania 

4. Użytkownik wykonuje czynności wynikające ze specyfiki zadania 

5. Użytkownik wybiera ścieżkę, którą dalej ma być procedowane zadanie (dostępne ścieżki 

wykonania zależą od rodzaju zadania i procesu biznesowego w ramach którego jest wykonywane 

zadanie) 
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6. Użytkownik zatwierdza opcję ukończenia zadania 

7. System oznacza zadanie jako wykonane 

3.1.3.12.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

2. System wyświetla listę zadań, które mogą zostać wykonane przez Użytkownika. 

3.1.3.12.4 Warunki wyjściowe 

1. Zadanie jest oznaczone jako ukończone. 

2. Jeżeli nie wybrano opcji kończącej proces na listę zadań do wykonania jest dodawane następne 

zadanie - wynikające ze sposobu kontynuacji procesu wybranego przez Użytkownika.  

3.1.3.13 Wyświetl listę zadań 

3.1.3.13.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia jest odpowiedzialny za wyświetlenie listy zadań. Domyślnie przypadek użycia 

wyświetla listę zadań przypisanych do Użytkownika, który ten przypadek użycia uruchomił i listę 

zadań przypisanych do jednostki organizacyjnej, do której Użytkownik należy - a nieprzypisanych do 

innego Użytkownika. 

PU dziedziczy funkcjonalności z PU Przeglądaj katalog obiektów . 

3.1.3.14 Wyświetl podgląd sprawy 

3.1.3.14.1 Opis przypadku użycia: 

PU wyświetla formularz, umożliwiający przeglądanie danych sprawy. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Przeglądaj obiekt . 

3.1.3.15 Wyświetl podgląd zadania 

3.1.3.15.1 Opis przypadku użycia: 

PU wyświetla podgląd danych wybranego zadania. 

PU dziedziczy funkcjonalności z PU Przeglądaj obiekt . 

3.1.3.16 Zadanie - przygotowanie pisma z odpowiedzią 

3.1.3.16.1 Opis przypadku użycia: 

PU opisuje zadanie przygotowania pisma z odpowiedzią do sprawy. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Wykonaj zadanie. Poza funkcjonalnościami dziedziczonymi z PU 

przodka - PU realizuje funkcjonalność, opisaną w PU Generuj dokument z odpowiedzią. 

3.1.3.16.2 Scenariusze: 

3.1.3.16.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. System uruchamia PU Generuj dokument z odpowiedzią 
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3.1.4 Rejestr korespondencji przychodzącej 
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Rysunek 10. Diagram przypadków użycia - Rejestr korespondencji przychodzącej 

 

uc Rejestr korespondencj i przychodzącej

ePUAP

Użytkownik wewnętrzny

Odbierz dokument z 

ePUAP

Przekaż dokument do 

procedowania

Zarejestruj  

korespondencję 

przychodzącą

Przeglądanie rejestru 

korespondencj i 

przychodzącej

Wprowadź kryteria 

filtrowania rejestru 

korespondencj i 

przychodzącej

Dodaj  nowy dokument

Wyświetl dane 

dokumentu

Modyfikuj  dokument

Usuń dokument

Wyłącz filtrowanie

Dodaj  podmiot do 

pisma«extend»

«include»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

uc Rejestr korespondencj i przychodzącej  - funkcjonalności dziedziczone

Użytkownik wewnętrzny

Przeglądaj  katalog 

obiektów

Zastosuj  filtrowanie

Zapisz filtr

Przeglądaj  obiekt
Edytuj  obiekt Usuń obiekty

Przeglądanie rejestru 

korespondencj i 

przychodzącej

Wprowadź kryteria 

filtrowania rejestru 

korespondencj i 

przychodzącej

Wyświetl dane 

dokumentu Usuń dokumentModyfikuj  dokument

«extend»

«extend»

«extend» «extend» «extend»



 

 
 

Strona 50 z 230 
   

Rysunek 11. Diagram przypadków użycia - Rejestr korespondencji przychodzącej - funkcjonalności 

dziedziczone 

3.1.4.1 Odbierz dokument z ePUAP 

3.1.4.1.1 Opis przypadku użycia: 

Usługa zaimplementowana w formie web service-u, odpowiedzialna za zapisanie w rejestrze 

korespondencji przychodzącej systemu PZGiK dokumentu przesłanego z użyciem platformy ePUAP. 

Usługa działa w sposób automatyczny bez interakcji z użytkownikiem. 

3.1.4.1.2 Scenariusze: 

3.1.4.1.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. System ePUAP uruchamia usługę przekazania dokumentu, przesłanego przez Klienta 

2. System zapisuje dokument w rejestrze korespondencji przychodzącej systemu PZGiK 

3. System przesyła potwierdzenie otrzymania korespondencji do systemu ePUAP 

3.1.4.1.2.2 Wystąpił błąd przy przetwarzaniu dokumentu 

1. System wysyła powiadomienie email do administratora systemu PZGiK 

3.1.4.1.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik przesłał za pośrednictwem ePUAP wniosek na skrzynkę ePUAP CODGiK-u 

3.1.4.1.4 Warunki wyjściowe 

1. System zapisał dokument otrzymany z ePUAP wraz z załącznikami; 

2. System sprawdził podpis elektroniczny którym został podpisany dokument i dodał informacje o 

podpisie do informacji o dokumencie. Uwaga - automatyczne dodawanie informacji o podpisie 

elektronicznym do informacji o dokumencie dotyczy tylko podpisu wykonanego mechanizmami 

systemu ePUAP (dotyczy to zarówno podpisu kwalifikowanego jak i podpisu wykonanego przy użyciu 

profilu zaufanego ePUAP).  

3.1.4.2 Przeglądanie rejestru korespondencji przychodzącej 

3.1.4.2.1 Opis przypadku użycia: 

PU służy do przeglądania rejestru korespondencji przychodzącej. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Przeglądaj katalog obiektów . 

3.1.4.2.2 Scenariusze: 

3.1.4.2.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik uruchamia funkcję przeglądania rejestru korespondencji przychodzącej 

2. System wyświetla listę dokumentów, znajdujących się w rejestrze korespondencji przychodzącej, 

które nie zostały przekazane do procedowania 
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3.1.4.3 Przekaż dokument do procedowania 

3.1.4.3.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia obsługuje zadanie polegające na przekazaniu dokumentu zarejestrowanego jako 

korespondencja przychodząca do procedowania (do wykonania). 

3.1.4.3.2 Scenariusze: 

3.1.4.3.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik uruchamia funkcję przekazania dokumentu do procedowania 

2. System wyświetla formularz w którym należy wprowadzić dodatkowe informacje (pracownik/dział 

odpowiedzialny za procedowanie dokumentu) 

3. Użytkownik wypełnia dane w otwartym formularzu - wskazuje pracownika albo dział 

odpowiedzialny za procedowanie dokumentu 

4. Użytkownik zatwierdza wprowadzone dane 

5. System przekazuje dokument do procedowania przez wskazanego pracownika/komórkę 

merytoryczną 

3.1.4.3.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik jest zalogowany i ma uprawnienia do wykonania funkcji. 

2. Użytkownik wybrał dokument, który ma zostać przekazany do procedowania. Dokument nie 

został wcześniej przekazany do procedowania. 

3.1.4.3.4 Warunki wyjściowe 

1. Dokument na liście korespondencji przychodzącej zostaje zaznaczony jako przekazany do 

procedowania. 

2. Na liście zadań pracownika/działu wskazanego jako odpowiedzialny za procedowanie dokumentu 

zostało dodane nowe zadanie - rozpoczęcia procedowania dokumentu przekazanego do 

procedowania.  

3.1.4.4 Wprowadź kryteria filtrowania rejestru korespondencji przychodzącej 

3.1.4.4.1 Opis przypadku użycia: 

PU umożliwia zmianę kryteriów wyszukiwania dokumentów, zarejestrowanych w rejestrze 

korespondencji przychodzącej. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Zastosuj filtr/sortowanie . 

3.1.4.4.2 Scenariusze: 

3.1.4.4.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik uruchamia opcję zmiany kryteriów wyszukiwania dokumentów, znajdujących się w 

rejestrze korespondencji przychodzącej 

2. System wyświetla formularz wprowadzania kryteriów wyszukiwania korespondencji przychodzącej 
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3. Użytkownik wprowadza kryteria wyszukiwania 

4. Użytkownik zatwierdza wprowadzone kryteria 

5. System wyszukuje dokumenty zgodnie z wprowadzonymi kryteriami i prezentuje je na liście 

dokumentów znajdujących się w rejestrze korespondencji przychodzącej 

3.1.4.4.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik jest zalogowany i ma uprawnienia do wykonania funkcji. 

2. System wyświetla formularz, prezentujący listę dokumentów, znajdujących się w rejestrze 

korespondencji przychodzącej. 

3.1.4.4.4 Warunki wyjściowe 

1. System wyświetla listę dokumentów znajdujących się w rejestrze korespondencji przychodzącej, 

spełniającej wprowadzone warunki filtrowania.  

3.1.4.5 Zarejestruj korespondencję przychodzącą 

3.1.4.5.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia jest odpowiedzialny za zarejestrowanie dokumentu, który został przesłany do 

CODGiK. PU dotyczy korespondencji, która jest wprowadzana ręcznie do systemu PZGiK - czyli 

korespondencji, która została przekazana w formie analogowej lub przyszła emailem. PU dziedziczy 

funkcjonalność z PU Dodaj nowy dokument. Użytkownik może zakończyć PU na dwa sposoby - 

zapisać wprowadzany dokument lub zapisać dokument i przekazać go do dalszego procedowania - 

przez określoną osobę bądź komórkę merytoryczną. 

3.1.4.5.2 Scenariusze: 

3.1.4.5.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik uruchamia opcję wprowadzania nowego dokumentu do rejestru korespondencji 

przychodzącej 

2. System wyświetla formularz do wprowadzenia informacji o dokumencie 

3. Wykorzystując PU Dodaj podmiot do pisma Użytkownik wprowadza informację o podmiocie, który 

przesłał pismo 

4. Użytkownik wprowadza dodatkowo następujące informacje do formularza: 

- Data otrzymania pisma; 

- Numer pisma w rejestrze korespondencji przychodzącej; 

- oczekiwany sposób uzyskania odpowiedzi (email,poczta tradycyjna, ePUAP); 

Opcjonalnie: 

- Adres email powiązany z pismem; 
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- Jednostka organizacyjna/osoba, odpowiedzialna za rozpatrzenie pisma (w szczególności dyrektor - 

jeżeli dla Kancelarii nie jest jasne kto powinien zająć się pismem) 

5. Użytkownik wybiera funkcję zapisu danych i przekazania pisma do procedowania (funkcja 

dostępna jedynie gdy została wskazana jednostka organizacyjna lub osoba, która jest odpowiedzialna 

za dalsze procedowanie pisma) 

6. System zapisuje nowy dokument w rejestrze korespondencji przychodzącej. Użytkownik/jednostka 

organizacyjna - odpowiedzialny (-a) za procedowanie pisma dostaje zadanie dalszego procedowania 

pisma (założenia sprawy bądź dołączenia sprawy dla pisma itp.). 

3.1.4.5.2.2 Użytkownik wybiera funkcję zapisu pisma 

1. Użytkownik uruchamia funkcję zapisu pisma 

2. System zapisuje wprowadzony dokument w bazie danych 

3.1.4.5.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik jest zalogowany i ma uprawnienia do wykonania funkcji. 

3.1.4.5.4 Warunki wyjściowe 

1. Dokument korespondencji przychodzącej został zarejestrowany. Jeżeli w formularzu rejestracji 

została wybrana opcja przekazania dokumentu do procedowania i została wskazana osoba/dział 

odpowiedzialny za dalsze procedowanie dokumentu - dokument jest oznaczany jako przekazany 

do procedowania - natomiast do listy zadań do wykonania wybranej osoby/działu zostaje dodane 

zadanie rozpoczęcia procedowania wprowadzonego dokumentu.    

3.1.5 Rejestr korespondencji wychodzącej 
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Rysunek 12. Diagram przypadków użycia - Rejestr korespondencji wychodzącej 

3.1.5.1 Oznaczenie dokumentu jako wysłany 

3.1.5.1.1 Opis przypadku użycia: 

System umożliwia oznaczenie dokumentu jako wysłany. 

3.1.5.1.2 Scenariusze: 

3.1.5.1.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik uruchamia funkcję oznaczenia dokumentu jako wysłany 

2. System wyświetla formularz, umożliwiający uzupełnienie następujących danych: 

- numeru dokumentu w rejestrze korespondencji wychodzącej 

- sposobu wysłania (email/tradycyjna poczta) 

- w przypadku wysłania emailem adresu wysyłki (użytkownikowi podświetla się adres email z 

dokumentu inicjującego sprawę) 

- w przypadku wysyłki tradycyjną pocztą numer przesyłki poleconej 

3. Użytkownik wypełnia w/w pola 

4. Użytkownik uruchamia funkcję zapisu wprowadzonych danych 

5. System zapisuje wprowadzone dane i oznacza dokument jako wysłany 
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3.1.5.1.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

2. Został wybrany dokument do wysłania. 

3.1.5.1.4 Warunki wyjściowe 

Dokument został oznaczony jako wysłany. 

3.1.5.2 Przeglądanie rejestru korespondencji wychodzącej 

3.1.5.2.1 Opis przypadku użycia: 

PU służy do przeglądania rejestru korespondencji wychodzącej. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Przeglądaj katalog obiektów . 

3.1.5.2.2 Scenariusze: 

3.1.5.2.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik uruchamia funkcję przeglądania rejestru korespondencji przychodzącej 

2. System wyświetla listę dokumentów, znajdujących się w rejestrze korespondencji przychodzącej, 

które nie zostały przekazane do procedowania 

3.1.5.3 Wprowadź kryteria filtrowania rejestru korespondencji wychodzącej 

3.1.5.3.1 Opis przypadku użycia: 

PU umożliwia zmianę kryteriów wyszukiwania dokumentów, zarejestrowanych w rejestrze 

korespondencji wychodzącej. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Zastosuj filtr/sortowanie . 

3.1.5.3.2 Scenariusze: 

3.1.5.3.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik uruchamia opcję zmiany kryteriów wyszukiwania dokumentów, znajdujących się w 

rejestrze korespondencji przychodzącej 

2. System wyświetla formularz wprowadzania kryteriów wyszukiwania korespondencji przychodzącej 

3. Użytkownik wprowadza kryteria wyszukiwania 

4. Użytkownik zatwierdza wprowadzone kryteria 

5. System wyszukuje dokumenty zgodnie z wprowadzonymi kryteriami i prezentuje je na liście 

dokumentów znajdujących się w rejestrze korespondencji przychodzącej 

3.1.5.3.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik jest zalogowany i ma uprawnienia do wykonania funkcji. 

2. System wyświetla formularz, prezentujący listę dokumentów, znajdujących się w rejestrze 

korespondencji przychodzącej. 
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3.1.5.3.4 Warunki wyjściowe 

1. System wyświetla listę dokumentów znajdujących się w rejestrze korespondencji przychodzącej, 

spełniającej wprowadzone warunki filtrowania.  

3.1.5.4 Wyślij dokument na ePUAP 

3.1.5.4.1 Opis przypadku użycia: 

PU umożliwia przesłanie dokumentu poprzez system ePUAP. 

3.1.5.4.2 Scenariusze: 

3.1.5.4.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik uruchamia funkcję wysłania dokumentu poprzez ePUAP 

2. System wyświetla formularz umożliwiający doprecyzowanie następujących informacji: 

- numer dokumentu wychodzącego; 

- skrzynka ePUAP na którą należy wysłać odpowiedź przez ePUAP (Użytkownik może wpisać adres 

ręcznie - lub wybrać skrzynkę z której nadszedł dokument inicjujący sprawę) 

3. Użytkownik wprowadza potrzebne dane 

4. Użytkownik uruchamia funkcję wysłania 

5. System wysyła dokument do systemu ePUAP 

3.1.5.4.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

2. Został wybrany dokument, który ma zostać przesłany przy użyciu ePUAP. 

3.1.5.4.4 Warunki wyjściowe 

Dokument został przesłany na wskazaną przez Użytkownika skrzynkę ePUAP. Dokument został 

zaznaczony w rejestrze korespondencji wychodzącej jako wysłany. 

3.1.6 Zarządzanie dokumentami księgowymi 
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Rysunek 13. Diagram przypadków użycia - Zarządzanie dokumentami księgowymi 
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Rysunek 14. Diagram przypadków użycia - Zarządzanie dokumentami księgowymi - funkcjonalności 

dziedziczone 

3.1.6.1 Generowanie dokumentów z wysokością opłaty 

3.1.6.1.1 Opis przypadku użycia: 

PU opisuje funkcję generowania dokumentów - obliczenia opłaty i faktury proforma  lub faktury VAT - 

w oparciu o zakres rzeczowy wniosku. Dokument obliczenia opłaty jest generowany w przypadku, gdy 

dokument dotyczy pozycji rzeczowego zakresu wniosku, który stanowi opłatę za udostępnienie 

materiału zasobu (nie jest objęty VAT-em). Jeżeli wybrany rzeczowy zakres wniosku dotyczy 

wykonania usług (jest objęty VAT-em) - PU generuje - w zależności od wyboru Użytkownika - bądź 

fakturę pro forma (domyślnie) - bądź fakturę VAT (tylko dla wybranych Klientów - dla których 

przyjęto taką procedurę). 

 

Jeżeli wybrany zakres rzeczowy wniosku obejmuje zarówno udostępnienie materiału jak i usługi 

objęte podatkiem VAT - PU generuje zarówno dokument obliczenia opłaty jak i dokument VAT 

(fakturę pro forma bądź fakturę VAT). 
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Dokumenty z wysokością opłaty (DOO, Faktura pro forma, faktura VAT) - mogą być generowane 

zarówno dla całości rzeczowego zakresu wniosku - bądź dla wybranych przez Użytkownika 

elementów zakresu. 

3.1.6.1.2 Scenariusze: 

3.1.6.1.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik uruchamia funkcję generowania dokumentów 

2. System wyświetla formularz prezentujący pozycje zakresu rzeczowego wniosku 

3. Użytkownik zaznacza które pozycje zakresu rzeczowego mają być ujęte na generowanych 

dokumentach 

4. Użytkownik zatwierdza wybór 

5. System generuje dokumenty i zapisuje je w systemie 

3.1.6.1.2.2 Zakres rzeczowy wniosku obejmuje sprzedaż 

1. System wyświetla informację o tym, że zakres rzeczowy wniosku obejmuje sprzedaż wraz z 

pytaniem czy ma zostać wystawiona faktura vat czy faktura pro forma 

2. Użytkownik wybiera rodzaj wystawianego dokumentu 

3. Użytkownik zatwierdza swoją decyzję 

3.1.6.1.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

2. Wybrano zakres rzeczowy wniosku, dla którego należy wygenerować dokumenty z wysokością 

opłaty. W wybranym zakresie rzeczowym wniosku istnieją pozycje, dla których nie 

wygenerowano jeszcze dokumentów z wysokością opłaty. 

3.1.6.1.4 Warunki wyjściowe 

1. Jeżeli wybrany rzeczowy zakres wniosku obejmuje udostępnienie materiałów zasobu system 

wygenerował dokument obliczenia opłaty. 

2. Jeżeli wybrany rzeczowy zakres wniosku obejmuje sprzedaż usług - system w zależności od 

wyboru Użytkownika wygenerował fakturę pro forma lub fakturę VAT.  

3.1.6.2 Generowanie faktury korygującej 

3.1.6.2.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia opisuje czynność generowania faktury korygującej dla wybranej faktury VAT. 

3.1.6.2.2 Scenariusze: 

3.1.6.2.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik uruchamia funkcję przygotowania faktury korygującej 
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2. System wyświetla formularz umożliwiający przygotowanie faktury korygującej, zawierający pozycje 

korygowanej faktury 

3. Użytkownik wybiera pozycję faktury, która ma być skorygowana 

4. Użytkownik wybiera opcję zmodyfikowania pozycji faktury w oparciu o aktualne dane pozycji 

rzeczowego zakresu wniosku, z którą powiązana jest pozycja faktury (pozycja faktury jest 

generowana w oparciu o pozycję rzeczowego zakresu wniosku) 

5. System modyfikuje pozycję faktury w oparciu o aktualne dane pozycji rzeczowego zakresu wniosku 

6. Użytkownik wybiera opcję zapisu wprowadzonej faktury 

7. System zapisuje wprowadzoną fakturę korygującą 

3.1.6.2.2.2 Usuwanie błędnych pozycji 

1. Użytkownik zaznacza pozycje faktury korygowanej, które należy usunąć w ramach korekty faktury 

2. Użytkownik uruchamia funkcję oznaczenia wybranych pozycji jako usunięte 

3. System oznacza wybrane pozycje jako usunięte 

3.1.6.2.2.3 Dodanie nowych pozycji do faktury korygującej 

1. Użytkownik uruchamia opcję dodania nowych pozycji do faktury korygującej 

2. System wyświetla formularz, prezentujący rzeczowy zakres wniosku  

3. Użytkownik wybiera pozycje zakresu, które powinny być dodane do faktury korygującej (wybrane 

mogą być tylko te pozycje, które dotyczą usług rozliczanych fakturą VAT i które nie zostały ujęte na 

fakturze VAT - biorąc pod uwagę również korekty wprowadzone fakturami korygującymi) 

3.1.6.2.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

2. Użytkownik wybrał fakturę VAT, do której ma zostać wystawiona korekta. 

3.1.6.2.4 Warunki wyjściowe 

1. System zapisał fakturę korygującą.  

3.1.6.3 Generowanie pliku pdf z wydrukiem dokumentu księgowego 

3.1.6.3.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia opisuje czynność generowania dokumentu PDF przeznaczonego do wydruku 

dokumentu księgowego (DOO,DWO,faktury VAT,Faktury Pro forma). 

3.1.6.3.2 Scenariusze: 

3.1.6.3.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik uruchamia funkcję generowania wydruku dokumentu księgowego 

2. System generuje plik pdf z wydrukiem dokumentu 
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3. Dokumente jest pobierany przez przeglądarkę na stację roboczą Użytkownika 

3.1.6.3.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

2. Został wybrany dokument księgowy, który ma być wydrukowany (Faktura pro forma,faktura VAT, 

DOO,DWO). 

3.1.6.3.4 Warunki wyjściowe 

1. Plik pdf został wygenerowany i pobrany przez przeglądarkę na stację roboczą Użytkownika.  

3.1.6.4 Modyfikowanie dokumentu księgowego 

3.1.6.4.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia opisuje czynność modyfikowania dokumentu księgowego dla przypadków w 

których nie potrzebne jest generowanie faktury korygującej. Przypadek użycia umożliwia 

skorygowanie następujący dokumentów:  

2. Faktury pro forma; 

3. Faktury VAT 

4. i dokumentu DOO. 

 

PU nie umożliwia skorygowania dokumentu DWO. 

3.1.6.4.2 Scenariusze: 

3.1.6.4.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik uruchamia funkcję modyfikacji dokumentu księgowego. 

2. System wyświetla formularz zawierający korygowany dokument. 

3. Użytkownik wybiera opcję zapisu wprowadzonych modyfikacj 

4. System zapisuje zmodyfikowany dokument księgowy 

3.1.6.4.2.2 Usuwanie błędnych pozycji 

1. Użytkownik zaznacza pozycje korygowanego dokumentu księgowego, które mają być usunięte 

2. Użytkownik uruchamia funkcję usunięcia zaznaczonych pozycji dokumentu 

3. System usuwa wybrane pozycje dokumentu księgowego 

3.1.6.4.2.3 Dodanie nowych pozycji do korygowanego dokumentu 

1. Użytkownik uruchamia funkcję dodania nowych pozycji do dokumentu księgowego 

2. System wyświetla formularz, prezentujący rzeczowy zakres wniosku, którego dotyczy dokument 

księgowy 
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3. Użytkownik wybiera pozycje zakresu, które powinny być dodane do dokumentu księgowego (jeżeli 

jest modyfikowany dokument DOO - można wybrać tylko te pozycje rzeczowego zakresu wniosku, 

które dotyczą udostępniania materiału zasobu (nie są rozliczane przy użyciu faktury VAT) - w 

przeciwnym wypadku wybrane mogą być tylko te pozycje, które dotyczą usług rozliczanych fakturą 

VAT. Użytkownik nie może wybrać pozycji rzeczowego zakresu wniosku które już zostały ujęte w 

dokumencie księgowym (modyfikowanym lub innym). 

4. System generuje nowe pozycję dokumentu w oparciu o wybrane pozycję z rzeczowego zakresu 

wniosku (jedna pozycja dokumentu dla jednej wybranej pozycji rzeczowego zakresu wniosku) 

3.1.6.4.2.4 Modyfikacja istniejącej pozycji dokumentu księgowego 

1. Użytkownik wybiera pozycję dokumentu księgowego, która ma być skorygowana 

2. Użytkownik wybiera opcję zmodyfikowania pozycji dokumentu księgowego w oparciu o aktualne 

dane pozycji rzeczowego zakresu wniosku, z którą powiązana jest modyfikowana pozycja  dokumentu 

księgowego (pozycja dokumentu księgowego jest generowana w oparciu o pozycję rzeczowego 

zakresu wniosku) 

3. System modyfikuje pozycję dokumentu księgowego w oparciu o aktualne dane pozycji rzeczowego 

zakresu wniosku 

3.1.6.4.2.5 Modyfikacja podstawowych danych dokumentu księgowego 

1. Użytkownik modyfikuje podstawowe dane dokumentu księgowego (numer, datę płatności) 

3.1.6.4.2.6 Odświeżenie danych Klienta 

1. Użytkownik uruchamia funkcję odświeżenia danych Klienta 

2. System przypisuje do dokumentu najbardziej aktualną wersję danych Klienta, powiązanego z 

wnioskiem, którego dotyczy dokument księgowy 

3.1.6.4.2.7 Wybór  innego adresu 

1. Użytkownik wybiera z listy adresów Klienta inny adres niż ten z którym powiązany jest dokument 

księgowy 

3.1.6.4.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

2. Użytkownik wybrał dokument, który ma być korygowany. Wybrany dokument należy do jednej z 

niżej wymienionych kategorii dokumentów: 

· Faktura pro forma; 

· Faktura VAT 

· dokumentu DOO. 

3. Wybrany dokument nie może mieć statusu "Opłacony". 

3.1.6.4.4 Warunki wyjściowe 

1. System zapisał skorygowany dokument.  
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3.1.6.5 Oznaczenie dokumentu jako zapłacony 

3.1.6.5.1 Opis przypadku użycia: 

PU służy do oznaczenia dokumentu księgowego jako opłacony.  

3.1.6.5.2 Scenariusze: 

3.1.6.5.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik uruchamia funkcję oznaczenia dokumentu jako zapłacony 

2. System oznacza dokument jako zapłacony 

3.1.6.5.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

2. Został wybrany Dokument Obliczenia Opłaty lub faktura pro forma. Wybrany dokument nie może 

być oznaczony jako opłacony. 

3.1.6.5.4 Warunki wyjściowe 

System oznacza wybrany dokument jako zapłacony 

3.1.6.6 Przeglądanie dokumentu księgowego 

3.1.6.6.1 Opis przypadku użycia: 

PU umożliwia przeglądanie dokumentu księgowego. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Przeglądaj obiekt . 

3.1.6.7 Przeglądanie rejestru dokumentów księgowych 

3.1.6.7.1 Opis przypadku użycia: 

PU odpowiada za przeglądanie rejestru dokumentów księgowych. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Przeglądaj katalog obiektów .  

3.1.6.8 Tworzenie noty korygującej 

3.1.6.8.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia opisuje czynność tworzenia noty korygującej dla wybranej faktury VAT. 

3.1.6.8.2 Scenariusze: 

3.1.6.8.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik uruchamia funkcję stworzenia noty korygującej 

2. System wyświetla formularz, umożliwiający wprowadzenie informacji korygowanej i prawidłowej 

3. Użytkownik wypełnia formularz i  wybiera opcję zapisu danych 

3.1.6.8.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 
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2. Wybrano notę do której ma zostać utworzona nota korygująca. 

3.1.6.8.4 Warunki wyjściowe 

1. Została wygenerowana nota korygująca.  

3.1.6.9 Usunięcie dokumentu księgowego 

3.1.6.9.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia opisuje oznaczenie dokumentu księgowego jako usunięty. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Usuń obiekt . 

3.1.6.10 Wystawienie dokumentu potwierdzającego opłatę 

3.1.6.10.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia opisuje czynność wystawienia dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty. W 

zależności od wybranego dokumentu pierwotnego  

(Jeżeli została wybrana faktury pro forma - zostanie wystawiona faktura VAT; 

jeżeli został wybrany dokument DOO zostanie wystawiony dokument DWO). 

3.1.6.10.2 Scenariusze: 

3.1.6.10.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik uruchamia funkcję wystawienia dokumentu potwierdzającego opłatę 

2. System generuje dokument potwierdzający opłatę i zapisuje go w  bazie danych. 

3.1.6.10.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

2. Został wybrany dokument DOO lub faktura pro forma, dla których nie został jeszcze wystawiony 

dokument potwierdzający wpłynięcie opłaty (odpowiednio DWO lub faktura VAT) 

3.1.6.10.4 Warunki wyjściowe 

1. W systemie zostaje zapisany albo dokument DWO albo faktura VAT (w zależności od wybranego 

dokumentu pierwotnego).  

3.1.6.11 Wyszukiwanie dokumentów księgowych 

3.1.6.11.1 Opis przypadku użycia: 

PU umożliwia założenie filtra na wyszukiwane dokumenty księgowe. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Zastosuj filtr/sortowanie . 

3.1.7 SPZGIK.AS.002 Usługa zarządzania materiałami zasobu 
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Rysunek 15. Diagram przypadków użycia - SPZGIK.AS.002 Usługa zarządzania materiałami zasobu 

3.1.7.1 Dodaj materiał zasobu 

3.1.7.1.1 Opis przypadku użycia: 
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Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi dodanie nowego materiału do ewidencji materiałów 

zasobu. 

Przypadek użycia dziedziczy funkcjonalność przypadku użycia Dodaj obiekt 

3.1.7.2 Dodaj wniosek o wyłączenie 

3.1.7.2.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi rejestrację nowego wniosku o wyłączenie materiałów 

zasobu. 

Przypadek użycia dziedziczy funkcjonalność przypadku użycia Dodaj obiekt 

3.1.7.3 Edytuj materiał zasobu 

3.1.7.3.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi edycję danych wybranego materiału zasobu. 

Przypadek użycia dziedziczy funkcjonalność przypadku użycia Edytuj obiekt 

3.1.7.4 Edytuj wniosek o wyłączenie 

3.1.7.4.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi edycję zarejestrowanego wniosku o wyłączenie 

materiałów zasobu. 

Przypadek użycia dziedziczy funkcjonalność przypadku użycia Edytuj obiekt 

3.1.7.5 Generuj klauzule 

3.1.7.5.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia wygenerowanie klauzul dla wybranych materiałów zasobu w postaci 

plików XML zgodnych z wybranym schematem XML zamieszczonym w rozporządzeniu o PZGIK. 

3.1.7.5.2 Scenariusze: 

3.1.7.5.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera materiały oraz wybiera opcję generowania klauzul dla wybranych materiałów 

zasobu 

2. System wyświetla listę rodzajów klauzul 

3. Użytkownik wybiera rodzaj klauzul oraz wskazuje lokalizację, w której mają być zapisane pliki XML 

dla klauzul 

4. System generuje klauzule we wskazanej lokalizacji 

3.1.7.5.3 Warunki wejściowe 

Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 
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3.1.7.5.4 Warunki wyjściowe 

Pliki XML zgodne z wybranym schematem zawierające klauzule dla wybranych materiałów zasobu 

zostaną wygenerowane i umieszczone we wskazanej lokalizacji. 

3.1.7.6 Przeglądaj dane materiału zasobu 

3.1.7.6.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi przeglądanie danych materiału zarejestrowanego w 

ewidencji materiałów zasobu. 

Przypadek użycia dziedziczy funkcjonalność przypadku użycia Przeglądaj obiekt 

3.1.7.7 Przeglądaj ewidencję materiałów zasobu 

3.1.7.7.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi wewnętrznemu przeglądanie ewidencji materiałów 

zasobu.  

Przypadek użycia dziedziczy funkcjonalność przypadku użycia Przeglądaj katalog obiektów wraz z jego 

rozszerzeniami. 

3.1.7.8 Przeglądaj rejestr wniosków o wyłączenie 

3.1.7.8.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi przeglądanie rejestru wniosków o wyłączenie materiałów 

z zasobu. 

Przypadek użycia dziedziczy funkcjonalność przypadku użycia Przeglądaj katalog obiektów  

3.1.7.9 Przeglądaj wniosek o wyłączenie 

3.1.7.9.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi przeglądanie szczegółowych danych wniosku o 

wyłączenie materiałów z zasobu. 

Przypadek użycia dziedziczy funkcjonalność przypadku użycia Przeglądaj obiekt 

3.1.7.10 Usuń materiał zasobu 

3.1.7.10.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi usunięcie materiału z ewidencji materiałów zasobu. 

Przypadek użycia dziedziczy funkcjonalność przypadku użycia Usuń obiekt 

3.1.7.11 Usuń wniosek o wyłączenie 

3.1.7.11.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi usunięcie wniosku o wyłączenie materiałów z zasobu. 

Przypadek użycia dziedziczy funkcjonalność przypadku użycia Usuń obiekt 
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3.1.8 SPZGIK.AS.003 Usługa zarządzania zgłoszeniami prac 
 

 

Rysunek 16. Diagram przypadków użycia - SPZGIK.AS.003 Usługa zarządzania zgłoszeniami prac 

3.1.8.1 Dodaj zgłoszenie 

3.1.8.1.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi dodanie nowego zgłoszenia do rejestru zgłoszeń. 

Przypadek użycia dziedziczy funkcjonalność przypadku użycia Dodaj obiekt 

3.1.8.2 Edytuj zgłoszenie 

3.1.8.2.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi edycję zarejestrowanego zgłoszenia prac geodezyjnych 

lub kartograficznych. 

Przypadek użycia dziedziczy funkcjonalność przypadku użycia Edytuj obiekt 

3.1.8.3 Przeglądaj dane zgłoszenia 

3.1.8.3.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi przeglądanie danych zgłoszenia zarejestrowanego w 

rejestrze zgłoszeń. 
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Przypadek użycia dziedziczy funkcjonalność przypadku użycia Przeglądaj obiekt 

3.1.8.4 Przeglądaj rejestr zgłoszeń 

3.1.8.4.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi wewnętrznemu przeglądanie rejestru zgłoszeń prac 

geodezyjnych i kartograficznych. 

Przypadek użycia dziedziczy funkcjonalność przypadku użycia Przeglądaj katalog obiektów 

3.1.8.5 Usuń zgłoszenie 

3.1.8.5.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi usunięcie zgłoszenia z rejestru zgłoszeń prac 

geodezyjnych i kartograficznych. 

Przypadek użycia dziedziczy funkcjonalność przypadku użycia Usuń obiekt 

3.1.9 SPZGIK.AS.004 Usługa zarządzania wnioskami o udostępnienie materiałów 
 

 

Rysunek 17. Diagram przypadków użycia - SPZGIK.AS.004 Usługa zarządzania wnioskami o 

udostępnienie materiałów 

3.1.9.1 Dodaj pozycję zakresu rzeczowego 

3.1.9.1.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi dodanie nowej pozycji asortymentowej do zakresu 

rzeczowego wniosku/zgłoszenia pracy. 
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3.1.9.1.2 Scenariusze: 

3.1.9.1.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera opcję dodania nowej pozycji asortymentowej do przeglądanego zakresu 

rzeczowego 

2. System umożliwia wybór pozycji asortymentowej 

3. Użytkownik wybiera pozycję asortymentową i określa liczbę jednostek rozliczeniowych dla 

wybranej pozycji 

4. System dodaje nową pozycję do zakresu rzeczowego i w przypadku materiałów o charakterze 

magazynowym rezerwuje określoną przez liczbę jednostek rozliczeniowych ilość materiałów 

3.1.9.1.2.2 Przekroczenie stanu magazynowego 

1. W przypadku, w którym podczas dodawania pozycji o charakterze magazynowym Ljr przekracza 

wartość aktualnego stanu dostępnego dla tej pozycji System informuje o tym i nowa pozycja nie 

zostaje dodana do zakresu rzeczowego 

3.1.9.1.3 Warunki wejściowe 

Użytkownik przegląda zakres rzeczowy wniosku i posiada uprawnienia do jego edycji. 

3.1.9.1.4 Warunki wyjściowe 

Do wniosku zostanie dodana nowa pozycja asortymentowa. 

3.1.9.2 Dodaj wniosek 

3.1.9.2.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi rejestrację nowego wniosku w rejestrze wniosków o 

udostępnienie materiałów zasobu. 

Przypadek użycia dziedziczy funkcjonalność przypadku użycia Dodaj obiekt 

3.1.9.3 Edytuj Ljr 

3.1.9.3.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia edycję liczby jednostek rozliczeniowych dla wybranej pozycji 

przeglądanego zakresu rzeczowego wniosku/zgłoszenia prac. 

3.1.9.3.2 Scenariusze: 

3.1.9.3.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wskazuje pozycję zakresu rzeczowego i wybiera opcję edycji Ljr dla wskazanej pozycji 

2. System umożliwia zmianę wartości Ljr 

3. Użytkownik wprowadza nową wartość Ljr 

4. System zapisuje wprowadzoną wartość Ljr i w przypadku edycji pozycji magazynowej dokonuje 

rezerwacji dla tej pozycji 
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3.1.9.3.2.2 Przekroczenie stanu dostępnego 

1. W przypadku, w którym podczas edycji pozycji o charakterze magazynowym Ljr przekracza wartość 

aktualnego stanu dostępnego dla tej pozycji System informuje o tym i wartość Ljr pozostaje 

niezmieniona 

3.1.9.3.3 Warunki wejściowe 

Użytkownik przegląda zakres rzeczowy wniosku/zgłoszenia prac i posiada uprawnienia do jego edycji. 

3.1.9.3.4 Warunki wyjściowe 

Zmieniona wartość Ljr zostanie zapisana. 

3.1.9.4 Edytuj wniosek 

3.1.9.4.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi edycję zarejestrowanego wniosku o udostępnienie 

materiałów zasobu. 

Przypadek użycia dziedziczy funkcjonalność przypadku użycia Edytuj obiekt 

3.1.9.5 Edytuj zasięg przestrzenny wniosku/zgłoszenia 

3.1.9.5.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi nadanie i edycję zasięgu przestrzennego wnioskom o 

udostępnianie materiałów zasobu oraz zgłoszeniom prac geodezyjnych i kartograficznych. 

Definiowanie zasięgu przestrzennego odbywa się poprzez: 

1. wyszukanie i wybór jednostek podziału administracyjnego, 

2. wyszukanie i wybór godeł arkuszy mapy, 

3. wczytanie zasięgu z pliku wektorowego w formacie KML, 

4. narysowanie poligonu w oknie mapy. 

Przypadek użycia umożliwia również wczytanie listy jednostek podziału administracyjnego lub godeł 

arkuszy z pliku tekstowego lub wskazanie jednostek (godeł) w wykazie wyświetlonym w oknie 

definiowania zasięgu. 

3.1.9.5.2 Scenariusze: 

3.1.9.5.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera opcję definiowania zasięgu przestrzennego wniosku/zgłoszenia 

2. System udostępnia narzędzia definiowania zasięgu 

3. Użytkownik definiuje zasięg 

4. System przypisuje zdefiniowany zasięg do wybranego wniosku/zgłoszenia 

3.1.9.5.3 Warunki wejściowe 

Użytkownik edytuje dane wniosku lub zgłoszenia. 
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3.1.9.5.4 Warunki wyjściowe 

Do wybranego wniosku lub zgłoszenia zostanie przypisany zasięg przestrzenny zdefiniowany przez 

użytkownika. 

3.1.9.6 Generuj dokument licencji 

3.1.9.6.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi wygenerowanie dokumentu licencji dla 

wniosku/zgłoszenia prac. 

3.1.9.6.2 Scenariusze: 

3.1.9.6.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera opcję generowania licencji dla wniosku/zgłoszenia 

2. System generuje dokument licencji i zapisuje go w Systemie 

3.1.9.6.3 Warunki wejściowe 

Wniosek/zgłoszenie posiada status oznaczający, że jego obsługa w zakresie przygotowania 

materiałów przez komórki organizacyjne została zakończona (materiały zostały przygotowane do 

udostępnienia). 

3.1.9.6.4 Warunki wyjściowe 

Dokument licencji zostanie wygenerowany i zapisany w Systemie 

3.1.9.7 Otwórz lokalizację z danymi 

3.1.9.7.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia otwarcie lokalizacji z danymi przypisanymi do wniosku o udostępnienie 

materiałów zasobu lub zgłoszenia pracy zapisanej w danych wniosku/zgłoszenia w formie adresu URL 

folderu dyskowego. 

3.1.9.7.2 Scenariusze: 

3.1.9.7.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera opcję otwarcia lokalizacji z danymi 

2. System otwiera lokalizację w nowym oknie/karcie przeglądarki 

3.1.9.7.3 Warunki wejściowe 

Do przeglądanego wniosku/zgłoszenia została przypisana lokalizacja z danymi. 

3.1.9.7.4 Warunki wyjściowe 

Adres URL lokalizacji dyskowej przypisanej do wniosku/zgłoszenia zostanie otwarty w nowym oknie 

lub karcie przeglądarki. 

3.1.9.8 Przeglądaj dane wniosku 

3.1.9.8.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi przeglądanie danych zarejestrowanego wniosku o 

udostępnienie materiałów zasobu. 
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Przypadek użycia dziedziczy funkcjonalność przypadku użycia Przeglądaj obiekt 

3.1.9.9 Przeglądaj rejestr wniosków 

3.1.9.9.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi wewnętrznemu przeglądanie rejestru wniosków o 

udostępnienie materiałów zasobu. 

Przypadek użycia dziedziczy funkcjonalność przypadku użycia Przeglądaj katalog obiektów 

3.1.9.10 Przeglądaj zakres rzeczowy wniosku/zgłoszenia prac 

3.1.9.10.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi wyświetlenie i przeglądanie zakresu rzeczowego 

wybranego wniosku o udostępnienie materiałów zasobu lub zgłoszenia prac 

geodezyjnych/kartograficznych.  

Na zakres rzeczowy wniosku/zgłoszenia składają się: 

1. pozycje asortymentowe przypisane do wniosku zgłoszenia, 

2. liczba jednostek rozliczeniowych dla poszczególnych pozycji asortymentowych. 

3.1.9.10.2 Scenariusze: 

3.1.9.10.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera opcję przeglądania zakresu rzeczowego 

2. System wyświetla zakres rzeczowy wniosku 

3.1.9.10.3 Warunki wejściowe 

Użytkownik edytuje lub przegląda wybrany wniosek 

3.1.9.10.4 Warunki wyjściowe 

Zakres rzeczowy przypisany do wniosku zostanie wyświetlony 

3.1.9.11 Przypisz lokalizację z danymi do wniosku/zgłoszenia 

3.1.9.11.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia przypisanie do wniosku lub zgłoszenia pracy lokalizacji dyskowej 

zawierającej dane udostępniane w związku z obsługą wniosku/zgłoszenia. Lokalizacja ma postać 

adresu URL folderu dyskowego. 

3.1.9.11.2 Scenariusze: 

3.1.9.11.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera opcję przypisania lokalizacji do wniosku 

2. System wyświetla okno wyszukiwania lokalizacji 

3. Użytkownik wskazuje lokalizację na dysku 
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4. System zapisuje lokalizację w danych wniosku 

3.1.9.11.3 Warunki wejściowe 

Użytkownik jest w trakcie edycji wniosku lub zgłoszenia pracy. 

3.1.9.11.4 Warunki wyjściowe 

Wskazana przez użytkownika lokalizacja zostanie przypisana do wniosku/zgłoszenia. 

3.1.9.12 Usuń pozycje zakresu rzeczowego 

3.1.9.12.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia usunięcie wybranych pozycji przeglądanego zakresu rzeczowego 

wniosku/zgłoszenia prac. 

3.1.9.12.2 Scenariusze: 

3.1.9.12.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wskazuje pozycje zakresu rzeczowego i wybiera opcję ich usunięcia 

2. System prosi o potwierdzenie usunięcia 

3. Użytkownik potwierdza usunięcie 

4. System usuwa wybrane pozycje z zakresu rzeczowego 

3.1.9.12.3 Warunki wejściowe 

Użytkownik przegląda zakres rzeczowy wniosku/zgłoszenia prac i posiada uprawnienia do jego edycji. 

3.1.9.12.4 Warunki wyjściowe 

Wybrane pozycje zakresu rzeczowego wniosku/zgłoszenia prac zostaną usunięte. 

3.1.9.13 Usuń wniosek 

3.1.9.13.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi usunięcie zarejestrowanego wniosku o udostępnienie 

materiałów zasobu. 

Przypadek użycia dziedziczy funkcjonalność przypadku użycia Usuń obiekt 

3.1.9.14 Uwierzytelnij udostępniane materiały elektroniczne 

3.1.9.14.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi uwierzytelnienie udostępnianych materiałów 

elektronicznych przy pomocy podpisu elektronicznego lub certyfikatu cyfrowego. 

3.1.9.14.2 Scenariusze: 

3.1.9.14.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera opcję uwierzytelnienia udostępnianych materiałów elektronicznych 

2. System podpisuje materiały znajdujące się w lokalizacji przypisanej do wniosku 
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3.1.9.14.3 Warunki wejściowe 

Do wniosku została przypisana lokalizacja zawierająca dane udostępniane w związku z realizacją tego 

wniosku 

3.1.9.14.4 Warunki wyjściowe 

Wszystkie pliki znajdujące się w lokalizacji przypisanej do wniosku zostaną podpisane podpisem 

elektronicznym lub certyfikatem cyfrowym 

3.1.10 SPZGIK.AS.005 Usługa zarządzania klientami 
 

 

Rysunek 18. Diagram przypadków użycia - SPZGIK.AS.005 Usługa zarządzania klientami 

3.1.10.1 Dodaj podmiot 

3.1.10.1.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi dodanie nowego podmiotu do rejestru klientów. 

Przypadek użycia dziedziczy funkcjonalność przypadku użycia Dodaj obiekt 

3.1.10.2 Dodaj podmiot do pisma 

3.1.10.2.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi dodanie powiązania podmiotu z pismem (wnioskiem, 

zgłoszeniem). 
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3.1.10.2.2 Scenariusze: 

3.1.10.2.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera opcję dodania podmiotu do pisma 

2. System wyświetla okno wyszukiwania podmiotu 

3. Użytkownik wprowadza kryteria wyszukiwania definiowane dla dowolnych atrybutów podmiotu 

4. System wyświetla listę podmiotów spełniających kryteria 

5. Użytkownik wybiera jeden podmiot z listy i zatwierdza dodanie podmiotu do pisma 

6. System tworzy i zapisuje powiązanie pomiędzy podmiotem i pismem 

3.1.10.2.2.2 Podmiot nie został wyszukany 

1. W przypadku, gdy żaden podmiot nie został wyszukany System udostępnia opcję dodania  nowego 

podmiotu 

2. Użytkownik uruchamia przypadek użycia Dodaj podmiot 

3. System dodaje powiązanie pomiędzy nowym podmiotem a pismem 

3.1.10.2.3 Warunki wejściowe 

Użytkownik edytuje dane wybranego pisma. 

3.1.10.2.4 Warunki wyjściowe 

Wybrany podmiot zostanie dodany do edytowanego pisma. 

3.1.10.3 Edytuj podmiot 

3.1.10.3.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi edycję danych podmiotu zarejestrowanego w rejestrze 

klientów. 

Przypadek użycia dziedziczy funkcjonalność przypadku użycia Edytuj obiekt 

3.1.10.4 Przeglądaj dane podmiotu 

3.1.10.4.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi przeglądanie danych podmiotu zarejestrowanego w 

rejestrze klientów. 

Przypadek użycia dziedziczy funkcjonalność przypadku użycia Przeglądaj obiekt 

3.1.10.5 Przeglądaj rejestr klientów 

3.1.10.5.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi wewnętrznemu przeglądanie rejestru klientów. 

Przypadek użycia dziedziczy funkcjonalność przypadku użycia Przeglądaj rejestr 
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3.1.10.6 Usuń podmiot 

3.1.10.6.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi usunięcie podmiotu z rejestru klientów. 

Przypadek użycia dziedziczy funkcjonalność przypadku użycia Usuń obiekt 

3.1.10.7 Usuń powiązanie podmiotu z pismem 

3.1.10.7.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi usunięcie powiązania podmiotu z pismem. 

3.1.10.7.2 Scenariusze: 

3.1.10.7.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wskazuje podmiot powiązany z pismem i wybiera opcję usunięcia powiązania 

2. System prosi o potwierdzenie usunięcia 

3. Użytkownik potwierdza usunięcie powiązania podmiotu z pismem 

4. System usuwa powiązanie podmiotu z pismem i odświeża listę podmiotów powiązanych z pismem 

3.1.10.7.3 Warunki wejściowe 

Użytkownik przegląda listę podmiotów powiązanych z pismem 

3.1.10.7.4 Warunki wyjściowe 

Powiązanie podmiotu z edytowanym wnioskiem/zgłoszeniem zostanie usunięte 

3.1.11 SPZGIK.AS.006 Usługa zarządzania asortymentem 
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Rysunek 19. Diagram przypadków użycia - Obsługa inwentaryzacji 

 

Rysunek 20. Diagram przypadków użycia - Obsługa inwentaryzacji - funkcjonalności dziedziczone 

uc Obsługa inwentaryzacj i

Użytkownik wewnętrzny
Przeglądaj  listę 

inwentaryzacj i

Dodaj  nową 

inwentaryzację

Dodaj  pozycję do 

inwentaryzacj i

Wyszukaj  pozycję materiałową przy 

użyciu czytnika kodów kreskowych

Wyszukaj  pozycję 

materiałową

Przeglądaj  

inwentaryzację

Modyfikuj  

właściwości 

inwentaryzacj i

Usuń pozycję 

inwentaryzacj i

Zatwierdź 

inwentaryzację

Generuj  raport z 

inwentaryzacj i

Usuń inwentaryzację

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

uc Obsługa inwentaryzacj i - funkcjonalności dziedziczone

Użytkownik wewnętrzny

Przeglądaj  katalog 

obiektów

Zastosuj  filtrowanie

Zapisz filtr

Przeglądaj  obiekt

Edytuj  obiekt Usuń obiektyDodaj  obiekt

Wyłącz filtrowanie

Przeglądaj  listę 

inwentaryzacj i Dodaj  nową 

inwentaryzację

Dodaj  pozycję do 

inwentaryzacj i

Wyszukaj  pozycję 

materiałową

Przeglądaj  

inwentaryzację

Modyfikuj  

właściwości 

inwentaryzacj i

Usuń pozycję 

inwentaryzacj i
Usuń inwentaryzację

«extend»

«extend»

«extend»
«extend» «extend»«extend»

«extend»
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Rysunek 21. Diagram przypadków użycia - Operacje magazynowe 

uc Operacje magazynowe

Użytkownik wewnętrzny

Dodaj  przesunięcia 

międzymagazynowe

Dodaj  pozycję 

przesunięcia 

międzymagazynowego

Usuń pozycję 

przesunięcia 

międzymagazynowego

Drukuj  przesunięcie 

międzymagazynowe

Przeglądaj  listę 

dostaw

Filtruj  listę dostaw

Dodaj  nową dostawę

Dodaj  pozycję 

dostawy

Usuń pozycję dostawy

Modyfikuj  dostawę

Przeglądaj  dostawę

Usuń dostawę

Usuń filtr dostaw

Zamknij  dostawę

Drukuj  dostawę

Przeglądaj  listę 

przesunięć 

międzymagazynowych

Przeglądaj  dane 

przesunięcia 

międzymagazynowego

Zamknij  przesunięcie 

międzymagazynowe

«extend»
«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»
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Rysunek 22. Diagram przypadków użycia - Operacje magazynowe - funkcje dziedziczone 

uc Operacje magazynowe - funkcje dziedziczone

Użytkownik wewnętrzny

Przeglądaj  katalog 

obiektów

Przeglądaj  obiekt Edytuj  obiekt

Usuń obiekty

Dodaj  obiekt

Dodaj  przesunięcia 

międzymagazynowe

Przeglądaj  listę 

przesunięć 

międzymagazynowych

Przeglądaj  dane 

przesunięcia 

międzymagazynowego

Przeglądaj  listę 

dostaw

Filtruj  listę dostaw

Dodaj  nową dostawę

Dodaj  pozycję 

dostawy

Usuń pozycję dostawy

Modyfikuj  dostawę

Przeglądaj  dostawę

Usuń dostawę Usuń filtr dostaw

Zastosuj  filtrowanie

Wyłącz filtrowanie

«extend» «extend»
«extend»

«extend»
«extend»

«extend»
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Rysunek 23. Diagram przypadków użycia - SPZGIK.AS.006 Usługa zarządzania asortymentem 

uc SPZGIK.AS.006 Usługa zarządzania asortymentem

Użytkownik wewnętrzny

Dodaj  grupę 

asortymentową

Przeglądaj  dane grupy 

asortymentowej

Przeglądaj  listę grup 

asortymentowych

Edytuj  dane grupy 

asortymentowej

Dodaj  podgrupę 

asortymentową

Przeglądaj  dane 

podgrupy 

asortymentowej

Edytuj  dane podgrupy 

asortymentowej

Usuń podgrupę 

asortymentową

Dodaj  nową pozycję 

asortymentową
Przeglądaj  dane pozycj i 

asortymentowej

Usuń pozycję 

asortymentową

Przeglądanie historii cen 

pozycj i asortymentowej

Modyfikuj  cenę pozycj i 

asortymentowej

Edytuj  pozycję 

asortymentową

Dodaj  nową pozycję 

materiałową

Przeglądaj  informacje 

dotyczące pozycj i 

materiałowej Usuń pozycję 

materiałową

Edytuj  pozycję 

materiałową

Usuń grupę 

asortymentową

Filtruj  pozycje 

materiałowe

Usuń filtr pozycj i 

materiałowych

Modyfikuj  cenę dla grupy 

asortymentowej

Modyfikuj  cenę dla podgrupy 

asortymentowej

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend» «extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»
«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»
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Rysunek 24. Diagram przypadków użycia - SPZGIK.AS.006 Usługa zarządzania asortymentem - 

funkcjonalności dziedziczone 

uc SPZGIK.AS.006 Usługa zarządzania asortymentem - funkcjonalności dziedziczone

Użytkownik wewnętrzny

Przeglądaj  katalog 

obiektów

Zastosuj  filtrowanie

Zapisz filtr

Przeglądaj  obiekt

Edytuj  obiekt Usuń obiekty

Dodaj  grupę 

asortymentową

Przeglądaj  dane grupy 

asortymentowej

Przeglądaj  listę grup 

asortymentowych
Edytuj  dane grupy 

asortymentowej

Dodaj  podgrupę 

asortymentową

Dodaj  obiekt

Usuń grupę 

asortymentową

Przeglądaj  dane 

podgrupy 

asortymentowej

Edytuj  dane podgrupy 

asortymentowej

Usuń podgrupę 

asortymentową

Dodaj  nową pozycję 

asortymentowąPrzeglądaj  dane pozycj i 

asortymentowej
Usuń pozycję 

asortymentową

Edytuj  pozycję 

asortymentową

Dodaj  nową pozycję 

materiałową

Przeglądaj  informacje 

dotyczące pozycj i 

materiałowej Usuń pozycję 

materiałową

Edytuj  pozycję 

materiałową

Filtruj  pozycje 

materiałowe

Usuń filtr pozycj i 

materiałowych

Wyłącz filtrowanie

«extend»

«extend»

«extend»
«extend» «extend»«extend»

«extend»
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Rysunek 25. Diagram przypadków użycia - Zarządzanie współczynnikami cenowymi 

uc Zarządzanie współczynnikami cenowymi

Użytkownik wewnętrzny

Przeglądaj  listę 

współczynników

Dodaj  nowy 

współczynnik cenowy

Przeglądaj  listę wartości 

współczynnika

Dodaj  wartość 

współczynnika

Usuń wartość 

współczynnika

Modyfikuj  wartość 

współczynnika

Przeglądaj  informacje o 

współczynniku

Modyfikuj  właściwości 

współczynnika

Usuń współczynniki

Powiąż współczynniki z 

pozycjami asortymentowymi

Wyświetl szczegóły 

wartości współczynnika

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»
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Rysunek 26. Diagram przypadków użycia - Zarządzanie współczynnikami cenowymi - funkcjonalności 

dziedziczone 

3.1.11.1 Dodaj grupę asortymentową 

3.1.11.1.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia opisuje czynność dodawania nowej grupy asortymentowej. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Dodaj obiekt. 

3.1.11.2 Dodaj nowy współczynnik cenowy 

3.1.11.2.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia opisuje czynność definiowania nowego współczynnika cenowego dla asortymentu. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Dodaj obiekt. 

3.1.11.3 Dodaj nową dostawę 

3.1.11.3.1 Opis przypadku użycia: 

PU odpowiada za dodanie nowej dostawy. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Dodaj obiekt . 

uc Zarządzanie współczynnikami cenowymi - funkcjonalności dziedziczone

Użytkownik wewnętrzny

Przeglądaj  katalog 

obiektów

Przeglądaj  obiekt Edytuj  obiekt Usuń obiektyDodaj  obiekt

Przeglądaj  listę 

współczynników

Dodaj  nowy 

współczynnik cenowy

Przeglądaj  listę wartości 

współczynnika

Dodaj  wartość 

współczynnika

Usuń wartość 

współczynnika

Modyfikuj  wartość 

współczynnika

Przeglądaj  informacje o 

współczynniku

Modyfikuj  właściwości 

współczynnika

Usuń współczynniki

Wyświetl szczegóły 

wartości współczynnika

«extend» «extend» «extend»«extend»
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3.1.11.4 Dodaj nową inwentaryzację 

3.1.11.4.1 Opis przypadku użycia: 

PU umożliwia zarejestrowanie nowej inwentaryzacji. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Dodaj obiekt. 

3.1.11.5 Dodaj nową pozycję asortymentową 

3.1.11.5.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia opisuje czynność dodawania nowej pozycji asortymentowej. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Dodaj obiekt. 

3.1.11.6 Dodaj nową pozycję materiałową 

3.1.11.6.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia opisuje czynność dodawania nowej pozycji materiałowej. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Dodaj obiekt. 

3.1.11.7 Dodaj podgrupę asortymentową 

3.1.11.7.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia opisuje czynność dodawania nowej podgrupy asortymentowej. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Dodaj obiekt . 

3.1.11.8 Dodaj pozycję do inwentaryzacji 

3.1.11.8.1 Opis przypadku użycia: 

PU umożliwia dodanie pozycji inwentaryzacji (kodu pozycji materiałowej wraz z liczbą sztuk 

przeliczonych map). PU zapamiętuje punkt w czasie, kiedy została dodana pozycja materiałowa - 

dzięki temu w momencie tworzenia raportu z inwentaryzacji można uwzględnić wszystkie ruchy 

dotyczące pozycji magazynowej (rozchody i zasilenia), które wydarzyły się od momentu przeliczenia 

do zakończenia inwentaryzacji. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Dodaj obiekt. 

3.1.11.9 Dodaj pozycję dostawy 

3.1.11.9.1 Opis przypadku użycia: 

PU umożliwia dodanie pozycji dostawy. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Dodaj obiekt . 

3.1.11.10 Dodaj pozycję przesunięcia międzymagazynowego 

3.1.11.10.1 Opis przypadku użycia: 

PU umożliwia dodanie pozycji dokumentu przesunięcia międzymagazynowego. 
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3.1.11.10.2 Scenariusze: 

3.1.11.10.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik uruchamia funkcję dodania pozycji przesunięcia międzymagazynowego 

2. System wyświetla formularz, umożliwiający zdefiniowanie pozycji przesunięcia oraz listę pozycji 

materiałowych możliwych do przesunięcia między magazynami 

3. Użytkownik wprowadza kryteria filtrowania, umożliwiające zawężenie wyświetlanych pozycji 

materiałowych/magazynowych 

4. System filtruje pozycje magazynowe zgodnie z wprowadzonymi warunkami filtrowania 

5. Użytkownik wybiera pozycję materiałową która ma zostać przesunięta 

6. Użytkownik wprowadza liczbę pozycji magazynowych, które mają zostać przesunięte 

7. Użytkownik zatwierdza wprowadzone dane 

8. System zapisuje pozycję przesunięcia międzymagazynowego 

3.1.11.10.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

2. System wyświetla na ekranie szczegóły przesunięcia międzymagazynowego, wybranego przez 

Użytkownika. 

3. Przesunięcie międzymagazynowe nie zostało zamknięte. 

3.1.11.10.4 Warunki wyjściowe 

1. System zapisał w bazie danych pozycję przesunięcia międzymagazynowego. 

2. System uniemożliwia zapisanie pozycji przesunięcia międzymagazynowego, której wprowadzenie 

- po zamknięciu przesunięcia magazynowego spowodowałoby powstanie stanu ujemnego pozycji 

magazynowej.  

3.1.11.11 Dodaj przesunięcia międzymagazynowe 

3.1.11.11.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia opisuje czynność przesuwania wybranych pozycji magazynowych pomiędzy 

magazynami. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Dodaj obiekt . 

3.1.11.11.2 Scenariusze: 

3.1.11.11.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik uruchamia opcję dodania nowego przesunięcia magazynowego 

2. System wyświetla formularz, umożliwiający wprowadzenie danych przesunięcia 

3. Użytkownik wprowadza dane opisujące przesunięcie 
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4. Użytkownik uruchamia opcję zapisu danych przesunięcia 

5. System zapisuje dane przesunięcia magazynowego 

3.1.11.11.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

3.1.11.11.4 Warunki wyjściowe 

1. Dane przesunięcia magazynowego zostają zapisane w systemie  

3.1.11.12 Dodaj wartość współczynnika 

3.1.11.12.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia opisuje czynność dodania nowej wartości do listy wartości współczynnika. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Dodaj obiekt . 

3.1.11.13 Drukuj dostawę 

3.1.11.13.1 Opis przypadku użycia: 

PU generuje dokument, zawierający listę elementów dostawy. 

3.1.11.13.2 Scenariusze: 

3.1.11.13.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik uruchamia funkcję generowania dokumentu dostawy 

2. System generuje dokument pdf, zawierający informacje o dostawie i pobiera go na stację roboczą 

klienta przy użyciu mechanizmów przeglądarki 

3.1.11.13.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

2. System wyświetla podgląd, wybranej przez Użytkownika dostawy. 

3.1.11.13.4 Warunki wyjściowe 

1. System pobrał na stację roboczą Użytkownika - przy użyciu mechanizmów przeglądarki - 

dokument pdf opisujący szczegóły dostawy.  

3.1.11.14 Drukuj przesunięcie międzymagazynowe 

3.1.11.14.1 Opis przypadku użycia: 

PU drukuje dokument przesunięcia międzymagazynowego 

3.1.11.14.2 Scenariusze: 

3.1.11.14.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik uruchamia operację wygenerowania dokumentu międzymagazynowego 

2. System generuje dokument przesunięcia międzymagazynowego 
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3. System przy użyciu mechanizmów przeglądarki pobiera na stację roboczą wygenerowany 

dokument 

3.1.11.14.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

2. System wyświetla wybrane przez Użytkownika przesunięcie międzymagazynowe. 

3.1.11.14.4 Warunki wyjściowe 

1. System wygenerował i pobrał na stację roboczą Użytkownika plik pdf, zawierający dokument 

przesunięcia międzymagazynowego.  

3.1.11.15 Edytuj dane grupy asortymentowej 

3.1.11.15.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia opisuje czynność edycji informacji o wybranej grupie asortymentowej. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Edytuj obiekt. 

3.1.11.16 Edytuj dane podgrupy asortymentowej 

3.1.11.16.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia opisuje czynność edycji informacji o wybranej podgrupie asortymentowej. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Edytuj obiekt. 

3.1.11.17 Edytuj pozycję asortymentową 

3.1.11.17.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia opisuje czynność edycji informacji o wybranej pozycji asortymentowej. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Edytuj obiekt. 

3.1.11.18 Edytuj pozycję materiałową 

3.1.11.18.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia opisuje czynność edycji informacji o wybranej pozycji materiałowej. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Edytuj obiekt. 

3.1.11.19 Filtruj listę dostaw 

3.1.11.19.1 Opis przypadku użycia: 

PU odpowiada za ustawienie warunków filtrowania na liście dostaw. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Zastosuj filtr/sortowanie . 

3.1.11.20 Filtruj pozycje materiałowe 

3.1.11.20.1 Opis przypadku użycia: 

PU umożliwia ustawienie filtra na pozycjach materiałowych, wchodzących w skład pozycji 

asortymentowej. 
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PU dziedziczy funkcjonalność z PU Zastosuj filtr/sortowanie. 

3.1.11.21 Generuj raport z inwentaryzacji 

3.1.11.21.1 Opis przypadku użycia: 

PU generuje raport z przeprowadzonej inwentaryzacji. 

3.1.11.21.2 Scenariusze: 

3.1.11.21.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik uruchamia funkcję generowania raportu z inwentaryzacji 

2. System generuje raport i pobiera go poprzez przeglądarkę na stację roboczą Użytkownika 

3.1.11.21.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

2. System posiada otwarte okno z podglądem wybranej inwentaryzacji. 

3.1.11.21.4 Warunki wyjściowe 

1. System generuje i pobiera na stację roboczą klienta plik pdf, zawierający raport z 

przeprowadzonej inwentaryzacji.  

3.1.11.22 Modyfikuj cenę dla grupy asortymentowej 

3.1.11.22.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia opisuje czynność zmiany ceny pozycji asortymentowych, należącej do jednej lub 

kilku wybranych grup asortymentowych. Zmiana ceny może być dokonana w jeden z 3 sposobów: 

- podanie nowej wartości 

- przemnożenie przez wskaźnik zmiany ceny 

- dodanie wartości zmiany ceny. 

W każdym przypadku należy podać podstawę zmiany ceny. 

3.1.11.22.2 Scenariusze: 

3.1.11.22.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik zaznacza na liście jedną - lub więcej grup asortymentowych dla których chce zmienić 

cenę 

2. Użytkownik uruchamia funkcję zmiany ceny 

3. System wyświetla formularz zmiany ceny 

4. Użytkownik wskazuje sposób zmiany ceny - wybiera jedną z opcji: podanie nowej wartości, 

przemnożenie przez wskaźnik zmiany ceny, dodanie wartości zmiany ceny 
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5. Użytkownik podaje wartość którą należy wykorzystać do zmiany ceny - w zależności od wybranej 

opcji - nową cenę, wskaźnik przez który należy pomnożyć starą cenę, kwotę o którą należy 

powiększyć starą cenę - oraz podstawę zmiany ceny 

6. Użytkownik zatwierdza wprowadzone informacje 

7. System wyświetla okno z podsumowaniem zawierające listę grup asortymentowych (przy każdej z 

pozycji będzie widoczna liczba pozycji asortymentowych należących do grupy), dla których zostaną 

zmienione ceny - oraz wszystkie parametry zmiany ceny wprowadzone przez  Użytkownika 

8. Użytkownik potwierdza chęć zmiany ceny dla wskazanych grup asortymentowych 

9. System modyfikuje ceny pozycji asortymentowych, należących do wybranych grup 

asortymentowych 

3.1.11.22.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

2. System wyświetla formularz z listą grup asortymentowych. 

3.1.11.22.4 Warunki wyjściowe 

1. Ceny  pozycji asortymentowych, należących do wybranych grup asortymentowych zostały 

zmienione.  

3.1.11.23 Modyfikuj cenę dla podgrupy asortymentowej 

3.1.11.23.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia opisuje czynność zmiany ceny pozycji asortymentowych, należącej do jednej lub 

kilku wybranych podgrup asortymentowych. Zmiana ceny może być dokonana w jeden z 3 sposobów: 

- podanie nowej wartości 

- przemnożenie przez wskaźnik zmiany ceny 

- dodanie wartości zmiany ceny. 

W każdym przypadku należy podać podstawę zmiany ceny. 

3.1.11.23.2 Scenariusze: 

3.1.11.23.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik zaznacza na liście jedną - lub więcej podgrup asortymentowych dla których chce 

zmienić cenę 

2. Użytkownik uruchamia funkcję zmiany ceny 

3. System wyświetla formularz zmiany ceny 

4. Użytkownik wskazuje sposób zmiany ceny - wybiera jedną z opcji: podanie nowej wartości, 

przemnożenie przez wskaźnik zmiany ceny, dodanie wartości zmiany ceny 
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5. Użytkownik podaje wartość którą należy wykorzystać do zmiany ceny - w zależności od wybranej 

opcji - nową cenę, wskaźnik przez który należy pomnożyć starą cenę, kwotę o którą należy 

powiększyć starą cenę - oraz podstawę zmiany ceny 

6. Użytkownik zatwierdza wprowadzone informacje 

7. System wyświetla okno z podsumowaniem zawierające listę podgrup asortymentowych (przy 

każdej z pozycji będzie widoczna liczba pozycji asortymentowych należących do podgrupy), dla 

których zostaną zmienione ceny - oraz wszystkie parametry zmiany ceny wprowadzone przez  

Użytkownika 

8. Użytkownik potwierdza chęć zmiany ceny dla wskazanych podgrup asortymentowych 

9. System modyfikuje ceny pozycji asortymentowych, należących do wybranych podgrup 

asortymentowych 

3.1.11.23.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

2. System wyświetla formularz z listą podgrup asortymentowych. 

3.1.11.23.4 Warunki wyjściowe 

1. Ceny  pozycji asortymentowych, należących do wybranych podgrup asortymentowych zostały 

zmienione.  

3.1.11.24 Modyfikuj cenę pozycji asortymentowej 

3.1.11.24.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia opisuje czynność zmiany ceny aktualnej dla wybranej (lub kilku wybranych) pozycji 

asortymentowej. Zmiana ceny może być dokonana w jeden z 3 sposobów: 

- podanie nowej wartości 

- przemnożenie przez wskaźnik zmiany ceny 

- dodanie wartości zmiany ceny. 

W każdym przypadku należy podać podstawę zmiany ceny. 

3.1.11.24.2 Scenariusze: 

3.1.11.24.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik zaznacza na liście jedną - lub więcej pozycji asortymentowych dla których chce zmienić 

cenę 

2. Użytkownik uruchamia funkcję zmiany ceny 

3. System wyświetla formularz zmiany ceny 

4. Użytkownik wskazuje sposób zmiany ceny - wybiera jedną z opcji: podanie nowej wartości, 

przemnożenie przez wskaźnik zmiany ceny, dodanie wartości zmiany ceny 
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5. Użytkownik podaje wartość którą należy wykorzystać do zmiany ceny - w zależności od wybranej 

opcji - nową cenę, wskaźnik przez który należy pomnożyć starą cenę, kwotę o którą należy 

powiększyć starą cenę - oraz podstawę zmiany ceny 

6. Użytkownik zatwierdza wprowadzone informacje 

7. System wyświetla okno z podsumowaniem zawierające listę pozycji asortymentowych (przy każdej 

z pozycji będzie widoczna stara i nowa cena), dla których zostaną zmienione ceny - oraz wszystkie 

parametry zmiany ceny wprowadzone przez  Użytkownika 

8. Użytkownik potwierdza chęć zmiany ceny dla wskazanych pozycji asortymentowych 

9. System modyfikuje ceny wybranych pozycji asortymentowych 

3.1.11.24.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

2. System wyświetla formularz z listą pozycji asortymentowych. 

3.1.11.24.4 Warunki wyjściowe 

1. Ceny wybranych pozycji asortymentowych zostały zmienione.  

3.1.11.25 Modyfikuj dostawę 

3.1.11.25.1 Opis przypadku użycia: 

PU umożliwia modyfikowanie danych dostawy. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Edytuj obiekt . 

3.1.11.26 Modyfikuj wartość współczynnika 

3.1.11.26.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia opisuje czynność edycji wartości współczynnika. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Edytuj obiekt . 

3.1.11.27 Modyfikuj właściwości inwentaryzacji 

3.1.11.27.1 Opis przypadku użycia: 

PU służy do modyfikacji ogólnych danych, opisujących inwentaryzację. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Edytuj obiekt. 

3.1.11.28 Modyfikuj właściwości współczynnika 

3.1.11.28.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia opisuje czynność edycji informacji związanych z wybranym współczynnikiem. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Edytuj obiekt. 
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3.1.11.29 Powiąż współczynniki z pozycjami asortymentowymi 

3.1.11.29.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia opisuje czynność wiązania współczynników z pozycjami asortymentowymi. 

3.1.11.29.2 Scenariusze: 

3.1.11.29.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik uruchamia funkcję przypisania współczynników do grup asortymentowych 

2. System wyświetla formularz, umożliwiający dokonanie przypisania 

3. Użytkownik wybiera pozycję asortymentową do której chce dokonać przypisania 

4. System wyświetla listę współczynników przypisanych do wybranej grupy asortymentowej 

5. Użytkownik dodaje do lisyt powiązanych z pozycją asortymentową współczynniki, które powinny 

być z daną pozycją asortymentową powiązane  (z listy dostępnych współczynników) i usuwa 

współczynniki, które nie powinny być z pozycją powiązane 

6. System zapisuje listę pozycji powiązanych z wybraną pozycją asortymentową w oparciu o operacje 

wykonane przez Użytkownika 

3.1.11.29.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

3.1.11.29.4 Warunki wyjściowe 

1. System zapisał przypisanie współczynników do odpowiednich pozycji asortymentowych.  

3.1.11.30 Przeglądaj dane grupy asortymentowej 

3.1.11.30.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia opisuje czynność przeglądania informacji o wybranej grupie asortymentowej. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Przeglądaj obiekt. 

3.1.11.31 Przeglądaj dane podgrupy asortymentowej 

3.1.11.31.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia opisuje czynność przeglądania informacji o wybranej podgrupie asortymentowej. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Przeglądaj obiekt . 

3.1.11.32 Przeglądaj dane pozycji asortymentowej 

3.1.11.32.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia opisuje czynność przeglądania informacji o wybranej pozycji asortymentowej. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Przeglądaj obiekt. 
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3.1.11.33 Przeglądaj dane przesunięcia międzymagazynowego 

3.1.11.33.1 Opis przypadku użycia: 

PU wyświetla szczegółowe dane dotyczące przesunięcia magazynowego. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Przeglądaj obiekt. 

3.1.11.34 Przeglądaj dostawę 

3.1.11.34.1 Opis przypadku użycia: 

PU umożliwia przeglądanie danych dostawy. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Przeglądaj obiekt . 

3.1.11.35 Przeglądaj informacje dotyczące pozycji materiałowej 

3.1.11.35.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia opisuje czynność przeglądania informacji o wybranej pozycji materiałowej. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Przeglądaj obiekt. 

3.1.11.36 Przeglądaj informacje o współczynniku 

3.1.11.36.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia opisuje czynność przeglądania informacji związanych z wybranym współczynnikiem. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Przeglądaj obiekt. 

3.1.11.37 Przeglądaj inwentaryzację 

3.1.11.37.1 Opis przypadku użycia: 

PU służy do przeglądania wpisów, wchodzących w skład inwentaryzacji. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Przeglądaj obiekt. 

3.1.11.38 Przeglądaj listę dostaw 

3.1.11.38.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia przeglądanie listy zarejestrowanych dostaw. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Przeglądaj katalog obiektów. 

3.1.11.39 Przeglądaj listę grup asortymentowych 

3.1.11.39.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia opisuje czynność przeglądania listy grup asortymentowych. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Przeglądaj katalog obiektów. 

3.1.11.40 Przeglądaj listę inwentaryzacji 

3.1.11.40.1 Opis przypadku użycia: 

PU umożliwia przeglądanie listy zarejestrowanych inwentaryzacji. 
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PU dziedziczy funkcjonalność z PU Przeglądaj katalog obiektów. 

3.1.11.41 Przeglądaj listę przesunięć międzymagazynowych 

3.1.11.41.1 Opis przypadku użycia: 

PU wyświetla na ekranie listę przesunięć międzymagazynowych. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Przeglądaj katalog obiektów. 

3.1.11.42 Przeglądaj listę wartości współczynnika 

3.1.11.42.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia opisuje czynność przeglądania listy wartości wybranego współczynnika, którego typ 

pozwala na wybór wartości z listy. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Przeglądaj katalog obiektów. 

3.1.11.43 Przeglądaj listę współczynników 

3.1.11.43.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia opisuje czynność przeglądania listy zdefiniowanych współczynników stosowanych 

do obliczenia cen asortymentu. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Przeglądaj katalog obiektów. 

3.1.11.44 Przeglądanie historii cen pozycji asortymentowej 

3.1.11.44.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia opisuje czynność przeglądania cen aktualnych i historycznych dla wybranej pozycji 

asortymentowej. 

3.1.11.44.2 Scenariusze: 

3.1.11.44.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik uruchamia funkcję prezentacji zmiany cen wybranej pozycji asortymentowej 

2. System wyświetla formularz, prezentujący historię zmiany ceny pozycji asortymentowej. Historia 

zawiera następujące elementy: Użytkownik modyfikujący cenę, cena przed modyfikacją, cena po 

modyfikacji, podstawa zmiany ceny 

3.1.11.44.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

2. System wyświetla formularz, prezentujący dane wybranej pozycji asortymentowej. 

3.1.11.44.4 Warunki wyjściowe 

1. System wyświetla historię zmian cen pozycji asortymentowych.  
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3.1.11.45 Usuń dostawę 

3.1.11.45.1 Opis przypadku użycia: 

PU umożliwia nadanie dostawie statusu "usunięta". 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Usuń obiekt . 

3.1.11.46 Usuń filtr dostaw 

3.1.11.46.1 Opis przypadku użycia: 

PU powoduje zdjęcie filtru z listy dostaw. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Wyłącz filtr . 

3.1.11.47 Usuń filtr pozycji materiałowych 

3.1.11.47.1 Opis przypadku użycia: 

PU umożliwia wyświetlenie wszystkich pozycji materiałowych, wchodzących w skład pozycji 

asortymentowej. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Wyłącz filtr. 

3.1.11.48 Usuń grupę asortymentową 

3.1.11.48.1 Opis przypadku użycia: 

PU umożliwia usunięcie grupy asortymentowej. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Usuń obiekt . 

3.1.11.49 Usuń inwentaryzację 

3.1.11.49.1 Opis przypadku użycia: 

PU umożliwia usunięcie błędnie wprowadzonej inwentaryzacji. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Usuń obiekt. 

3.1.11.50 Usuń podgrupę asortymentową 

3.1.11.50.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia opisuje czynność usuwania zaznaczonych podgrup asortymentowych. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Usuń obiekt. 

3.1.11.51 Usuń pozycję asortymentową 

3.1.11.51.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia opisuje czynność usuwania zaznaczonych pozycji asortymentowych. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Usuń obiekt. 
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3.1.11.52 Usuń pozycję dostawy 

3.1.11.52.1 Opis przypadku użycia: 

PU umożliwia usunięcie pozycji dostawy. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Usuń obiekt . 

3.1.11.53 Usuń pozycję inwentaryzacji 

3.1.11.53.1 Opis przypadku użycia: 

PU umożliwia usunięcie błędnie wprowadzonej pozycji inwentaryzacji. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Usuń obiekt. 

3.1.11.54 Usuń pozycję materiałową 

3.1.11.54.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia opisuje czynność usuwania zaznaczonych pozycji materiałowych. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Usuń obiekt . 

3.1.11.55 Usuń pozycję przesunięcia międzymagazynowego 

3.1.11.55.1 Opis przypadku użycia: 

PU odpowiada za usunięcie pozycji dokumentu przesunięcia międzymagazynowego. 

3.1.11.55.2 Scenariusze: 

3.1.11.55.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik na liście pozycji, wchodzących w skład wybranego przesunięcia międzymagazynowego 

wybiera pozycje które chce usunąć 

2. Użytkownik uruchamia opcję usunięcia wybranych pozycji 

3. System zapisuje usunięcie pozycji w bazie danych 

3.1.11.55.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

2. System wyświetla na ekranie szczegóły przesunięcia międzymagazynowego, wybranego przez 

Użytkownika. 

3. Wybrane przesunięcie międzymagazynowe nie zostało jeszcze zamknięte. 

3.1.11.55.4 Warunki wyjściowe 

1. System usuwa wybrane pozycje przesunięcia magazynowego.  

3.1.11.56 Usuń wartość współczynnika 

3.1.11.56.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia opisuje czynność usuwania elementu z listy wartości współczynnika. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Usuń obiekt . 
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3.1.11.57 Usuń współczynniki 

3.1.11.57.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia opisuje czynność usunięcia zaznaczonych współczynników. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Usuń obiekt. 

3.1.11.58 Wyszukaj pozycję materiałową 

3.1.11.58.1 Opis przypadku użycia: 

PU umożliwia wyszukanie pozycji materiałowej. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Zastosuj filtr/sortowanie. 

3.1.11.59 Wyszukaj pozycję materiałową przy użyciu czytnika kodów kreskowych 

3.1.11.59.1 Opis przypadku użycia: 

PU umożliwia wyszukanie pozycji materiałowej przy użycia czytnika kodów kreskowych. 

3.1.11.59.2 Scenariusze: 

3.1.11.59.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik uruchamia funkcję wyszukania pozycji materiałowej przy użyciu czytnika kodów 

kreskowych 

2. System wyświetla okno, umożliwiające wpisanie kodu kreskowego 

3. Użytkownik skanuje kod kreskowy 

4. Przypadek użycia kończy pracę, przekazując funkcji z której został uruchomiony identyfikator 

pozycji materiałowej 

3.1.11.59.2.2 Istnieje więcej niż jedna pozycja materiałowa, odpowiadająca wprowadzonemu 

kodowi kreskowemu 

1. System wyświetla okno z listą pozycji materiałowych, odpowiadających wybranemu kodowi 

kreskowemu 

2. Użytkownik wybiera jedną z pozycji materiałowych i zatwierdza swój wybór 

3. PU kończy działanie, przekazując funkcji z której został uruchomiony identyfikator wybranej pozycji 

materiałowej 

3.1.11.59.2.3 Użytkownik wprowadza ręcznie kod kreskowy 

1. Użytkownik wpisuje kod kreskowy ręcznie i zatwierdza wprowadzone dane 

3.1.11.59.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

2. Do stacji roboczej Użytkownika jest podpięty czytnik kodów kreskowych i są na niej 

zainstalowane sterowniki do urządzenia. 
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3.1.11.59.4 Warunki wyjściowe 

1. Do funkcji, z której został uruchomiony PU zostaje przekazany kod wyszukanej pozycji 

materiałowej.  

3.1.11.60 Wyświetl szczegóły wartości współczynnika 

3.1.11.60.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia opisuje czynność przeglądania informacji o wybranej wartości współczynnika. 

PU dziedziczy funkcjonalność z PU Przeglądaj obiekt. 

3.1.11.61 Zamknij dostawę 

3.1.11.61.1 Opis przypadku użycia: 

Spowoduje uaktualnienie stanu magazynu zgodnie z zapisami z dostawy. 

3.1.11.61.2 Scenariusze: 

3.1.11.61.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera na liście dostawę, którą chce zamknąć 

2. Użytkownik uruchamia operację zamknięcia dostawy 

3. System oznacza dostawę jako zamkniętą i aktualizuje stany magazynowe w oparciu o pozycje 

dostawy 

3.1.11.61.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

2. System wyświetla listę dostaw. 

3.1.11.61.4 Warunki wyjściowe 

1. System zapisuje dostawę jako zablokowaną. 

2. System aktualizuje stan magazynowy w oparciu o pozycje, wchodzące w skład dostawy.  

3.1.11.62 Zamknij przesunięcie międzymagazynowe 

3.1.11.62.1 Opis przypadku użycia: 

PU umożliwia zamknięcie przesunięcia międzymagazynowego. Zamknięcie przesunięcia 

międzymagazynowego powoduje zaktualizowanie stanów magazynowych zgodnie z wprowadzonymi 

pozycjami przesunięcia międzymagazynowego. Zamknięte przesunięcie międzymagazynowe nie 

może być modyfikowane. 

3.1.11.62.2 Scenariusze: 

3.1.11.62.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik uruchamia funkcję zamknięcia wybranego przesunięcia magazynowego 

2. System wyświetla monit - wymagający potwierdzenia przez Użytkownika zamiaru wykonania 

funkcji 
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3. Użytkownik potwierdza chęć wykonania zamknięcia przesunięcia międzymagazynowego 

4. System zamyka przesunięcie międzymagazynowe i aktualizuje stany magazynów zgodnie z 

pozycjami wchodzącymi w skład przesunięcia międzymagazynowego 

3.1.11.62.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

2. Zostało wybrane przesunięcie magazynowe, które posiada pozycje i nie zostało jeszcze zamknięte 

3.1.11.62.4 Warunki wyjściowe 

1. Przesunięcie międzymagazynowe zostało zamknięte. 

2. Stany magazynowe zostały zmodyfikowane zgodnie z pozycjami, wchodzącymi w skład 

przesunięcia międzymagazynowego. 

3. System nie pozwoli zamknąć przesunięcia międzymagazynowego w sytuacji, gdyby jego 

zamknięcie miało spowodować powstanie stanów ujemnych na jakiejkolwiek pozycji 

magazynowej. W takim wypadku PU wyświetli komunikat informujący o powodzie dla którego 

przesunięcie nie może być wykonane.  

3.1.11.63 Zatwierdź inwentaryzację 

3.1.11.63.1 Opis przypadku użycia: 

PU wyświetla podsumowanie inwentaryzacji i umożliwia przygotowanie wpisów dostosowujących 

stany magazynowe do stanu zgodnego z inwentaryzacją. 

3.1.11.63.2 Scenariusze: 

3.1.11.63.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik uruchamia funkcję zamknięcia inwentaryzacji 

2. System wyświetla informacje szczegółową o tym w jaki sposób zostaną zmodyfikowane stany 

magazynowe - tak aby były zgodne ze spisem z natury. 

3. Użytkownik wybiera opcję aktualizacji stanów magazynowych i zamknięcia inwentaryzacji 

4. System zapisuje fakt zamknięcia inwentaryzacji i aktualizuje stany magazynowe 

3.1.11.63.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

2. System wyświetla szczegóły inwentaryzacji, która nie została jeszcze zatwierdzona. 

3.1.11.63.4 Warunki wyjściowe 

1. Inwentaryzacja została zamknięta (niemożliwa jest jej dalsza edycja). 

2. Stany magazynowe zostały zaktualizowane w oparciu o rozbieżności, które zostały stwierdzone w 

trakcie inwentaryzacji. 

3. System nie pozwala na zamknięcie inwentaryzacji w przypadku gdyby zapisanie jej wyników 
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miało doprowadzić do powstania ujemnych stanów magazynowych.    

 

3.1.12 SPZGIK.AS.007 Usługa raportowania 
 

 

Rysunek 27. Diagram przypadków użycia - SPZGIK.AS.007 Usługa raportowania 

3.1.12.1 Generuj raport 

3.1.12.1.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi wewnętrznemu wygenerowanie wybranego 

predefiniowanego raportu na podstawie danych gromadzonych w Systemie PZGIK. W Systemie PZGIK 

zostanie zdefiniowanych do 30 raportów predefiniowanych o stałej zawartości merytorycznej oraz 

zmiennych parametrach generowania (np. zakres dat, rodzaj asortymentu, wydział). 

Szczegółowy wykaz raportów predefiniowanych wraz z ich parametrami zostanie ustalony na etapie 

implementacji Systemu. 

3.1.12.1.2 Scenariusze: 

3.1.12.1.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera opcję generowania raportów 

2. System wyświetla listę predefiniowanych raportów 

3. Użytkownik wybiera raport 

4. System wyświetla formularz definiowania parametrów raportu 

uc SPZGIK.AS.007 Usługa raportowania

Użytkownik wewnętrzny

Generuj  raport

Przeglądaj  katalog 

obiektów

Generuj  zestawienie 

obiektów

Pokaż wskaźniki KPI

Generuj  raport graficzny 

udostępniania danych

«extend»
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5. Użytkownik wprowadza parametry raportu oraz wybiera format pliku wynikowego i zatwierdza 

generowanie raportu 

6. System generuje raport w postaci pliku w wybranym formacie umożliwiając jego otwarcie bądź 

zapisanie we wskazanej lokalizacji 

3.1.12.1.3 Warunki wejściowe 

Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

3.1.12.1.4 Warunki wyjściowe 

Wybrany raport zostanie wygenerowany. Użytkownik będzie miał możliwość pobrania raportu w 

formacie PDF lub CSV i zapisania go we wskazanej lokalizacji. 

3.1.12.2 Generuj raport graficzny udostępniania danych 

3.1.12.2.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi wygenerowanie raportu graficznego dotyczącego 

udostępniania danych z informacjami o obszarach, w odniesieniu do których rejestrowanych w 

systemie jest najwięcej zapytań i zgłoszeń/wniosków na dane. Raporty będą generowane w 

odniesieniu do rodzaju udostępnianych danych (np. BDOT10k, ortofotomapa, NMT). 

Parametrami raportu są: 

1. rodzaj udostępnianych danych 

2. raportowany okres czasu 

3. format raportu (PDF/HTML) 

3.1.12.2.2 Scenariusze: 

3.1.12.2.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera opcję generowania raportu graficznego udostępniania danych 

2. System wyświetla formularz parametrów raportu 

3. Użytkownik wprowadza parametry i zatwierdza generowanie raportu 

4. System generuje raport  

3.1.12.2.3 Warunki wejściowe 

Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności 

3.1.12.2.4 Warunki wyjściowe 

Raport graficzny zostanie wygenerowany 

3.1.12.3 Generuj zestawienie obiektów 

3.1.12.3.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi wygenerowanie tabelarycznego zestawienia obiektów. 

Zestawienie zawiera wybrane przez użytkownika atrybuty oraz wybrane obiekty spełniające warunki 
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filtrowania określone przez użytkownika. Zestawienie może zostać zapisane w postaci pliku w 

wybranym formacie (PDF lub CSV) lub wydrukowane. 

3.1.12.3.2 Scenariusze: 

3.1.12.3.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera opcję generowania zestawienia tabelarycznego 

2. System generuje zestawienie i umożliwia jego zapisanie lub wydruk 

3.1.12.3.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

2. Użytkownik przegląda wybrany katalog obiektów. 

3.1.12.3.4 Warunki wyjściowe 

Zestawienie tabelaryczne zostanie wygenerowane 

3.1.12.4 Pokaż wskaźniki KPI 

3.1.12.4.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia wyświetlenie bieżącej wartości 5 wskaźników KPI: 

1. czas przygotowania danych przez system dziedzinowy, 

2. stosunek ilości wniosków płatnych do bezpłatnych, 

3. stosunek ilości wniosków złożonych poprzez Portal PZGIK do ogólnej liczby wniosków, 

4. średni czas realizacji wniosku, 

5. średni wolumen udostępnianych danych. 

3.1.12.4.2 Scenariusze: 

3.1.12.4.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera opcję wyświetlenia wartości wskaźników KPI 

2. System wyświetla bieżące wartości wskaźników KPI 

3.1.12.4.3 Warunki wejściowe 

Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

3.1.12.4.4 Warunki wyjściowe 

Bieżące wartości wskaźników KPI zostaną zaprezentowane użytkownikowi. 

3.1.13 SPZGIK.AS.015 Usługa generowania metadanych 
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Rysunek 28. Diagram przypadków użycia - SPZGIK.AS.015 Usługa zarządzania metadanymi 

3.1.13.1 Generuj metadane materiałów zasobu 

3.1.13.1.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi wewnętrznemu wygenerowanie metadanych dla 

wybranych materiałów zasobu innych niż zbiory danych. W przypadku, gdy wśród wybranych 

materiałów są operaty techniczne, generowane są również metadane dokumentów wchodzących w 

skład tych operatów. 

3.1.13.1.2 Scenariusze: 

3.1.13.1.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wskazuje materiały zasobu w ewidencji i wybiera opcję generowania metadanych 

2. System generuje metadane, kompresuje je do archiwum ZIP i prosi o podanie lokalizacji, w której 

ma być zapisane to archiwum 

3. Użytkownik wskazuje lokalizację 

4. System zapisuje wygenerowane archiwum ZIP we wskazanej lokalizacji 

3.1.13.1.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

2. W Systemie wyświetlono zawartość ewidencji materiałów zasobu.  

3.1.13.1.4 Warunki wyjściowe 

1. Wygenerowane zostaną pliki XML zawierające metadane wybranych materiałów zasobu. 

2. Jeżeli wśród wybranych materiałów zasobu są operaty techniczne, System wygeneruje również 

metadane dokumentów wchodzących w skład tych operatów. 

3. Wszystkie wygenerowane pliki zostaną poddane kompresji do jednego archiwum ZIP, które 

zostanie zapisane we wskazanej przez użytkownika lokalizacji.    

 

3.1.14 SPZGIK.AS.016 Usługa zarządzania usługą pobierania materiałów zasobu 
 

uc SPZGIK.AS.015 Usługa zarządzania metadanymi

Użytkownik wewnętrzny

Generuj  metadane 

materiałów zasobu



 

 
 

Strona 105 z 230 
   

 

Rysunek 29. Diagram przypadków użycia - SPZGIK.AS.016 Usługa zarządzania usługą pobierania 

materiałów zasobu 

3.1.14.1 Dodaj uprawnienia do pobierania plików 

3.1.14.1.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia przydzielenie uprawnień do pobierania określonych plików wybranemu 

użytkownikowi. 

3.1.14.1.2 Scenariusze: 

3.1.14.1.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wskazuje konto użytkownika i wybiera opcję zarządzania uprawnieniami do pobierania 

plików 

2. System wyświetla wykaz udostępnianych plików 

3. Użytkownik wskazuje pliki i wybiera opcję przydzielenia uprawnień 

4. System przydziela uprawnienia do pobierania wskazanych plików wybranemu użytkownikowi 

3.1.14.1.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

2. Użytkownik wyświetlił wykaz kont użytkowników systemu PZGIK. 

3.1.14.1.4 Warunki wyjściowe 

Uprawnienia zostaną przydzielone 

3.1.14.2 Odbierz uprawnienia do pobierania plików 

3.1.14.2.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia odebranie uprawnień do pobierania plików wybranemu użytkownikowi 

systemu PZGIK. 

uc SPZGIK.AS.016 Usługa zarządzania usługą pobierania mat...

Użytkownik wewnętrzny

Dodaj  uprawnienia do 

pobierania plików

Odbierz uprawnienia do 

pobierania plików
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3.1.14.2.2 Scenariusze: 

3.1.14.2.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wskazuje konto użytkownika systemu PZGIK i wybiera opcję zarządzania 

uprawnieniami do pobierania plików 

2. System wyświetla wykaz plików udostępnionych dla wybranego użytkownika 

3. Użytkownik zaznacza pliki i wybiera opcję odebrania uprawnień 

4. System odbiera uprawnienia do wskazanych plików 

3.1.14.2.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

2. Użytkownik wyświetlił wykaz kont użytkowników systemu PZGIK. 

3.1.14.2.4 Warunki wyjściowe 

Uprawnienia zostaną odebrane. 

3.1.15 SPZGIK.AS.018 Usługa komunikacji SPZGIK z systemem finansowo-księgowym 
 

 

Rysunek 30. Diagram przypadków użycia - SPZGIK.AS.018 Usługa komunikacji SPZGIK z systemem 

finansowo-księgowym 

3.1.15.1 Generowanie pliku CSV do systemu Fakir 

3.1.15.1.1 Opis przypadku użycia: 

PU jest odpowiedzialny za wygenerowanie pliku CSV, zawierającego informacje o księgowaniach, 

które mają być wykonane w systemie Fakir. Wygenerowany plik może być później zaimportowany do 

systemu Fakir w celu automatycznego zaksięgowania dokumentów, wygenerowanych w systemie 

PZGiK. 

3.1.15.1.2 Scenariusze: 

3.1.15.1.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik uruchamia opcję generowania plików do systemu Fakir 

2. System wyświetla formularz, umożliwiający Użytkownikowi sprecyzowanie które z dokumentów 

DWO i faktur zostaną uwzględnione podczas generowania 

3. Użytkownik wypełnia w formularzu kryteria wyboru dokumentów, które zostaną uwzględnione 

podczas operacji generowania 

uc SPZGIK.AS.018 Usługa komunikacj i SPZGIK z systemem finansowo-księ...

Użytkownik wewnętrzny

Generowanie pliku CSV do 

systemu Fakir
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4. Użytkownik zatwierdza wprowadzone kryteria 

5. System generuje plik zasilający system Fakir 

6. System wyświetla formularz z informacją o pozytywnym zakończeniu operacji generowania, 

umożliwiający użytkownikowi pobranie wygenerowanego pliku na dysk 

7. Użytkownik pobiera wygenerowany plik na dysk komputera 

3.1.15.1.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik jest zalogowany i ma uprawnienia do wykonania funkcji. 

3.1.15.1.4 Warunki wyjściowe 

1. Plik zasilający system Fakir został wygenerowany i zapisany na dysku na stacji roboczej 

Użytkownika. 

2. Dokumenty DWO i faktury zapisane w wygenerowanym pliku zostają w systemie PZGiK 

oznaczone jako wygenerowane 

3. Jeżeli w trakcie generowania pojawił się jakikolwiek błąd informacja o błędzie jest udostępniana 

Użytkownikowi, pliki nie są generowane i żaden z dokumentów nie jest oznaczany jako 

wygenerowany.     

 

3.1.16 SPZGIK.AS.021 Usługa zarządzania skorowidzami 
 

 

Rysunek 31. Diagram przypadków użycia - SPZGIK.AS.021 Usługa zarządzania skorowidzami 

3.1.16.1 Aktualizuj skorowidz 

3.1.16.1.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi aktualizację danych skorowidza materiałów zasobu dla 

wybranej pozycji asortymentowej. Skorowidze materiałów zasobu tworzone i utrzymywane są poza 

systemem PZGIK i udostępniane są w formie plików ESRI Shapefile bądź widoków bazodanowych. 

3.1.16.1.2 Scenariusze: 

3.1.16.1.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera opcję aktualizacji skorowidza 

2. System prosi o wskazanie aktualizowanego skorowidza oraz źródła danych 

3. Użytkownik wybiera skorowidz i wskazuje źródło danych zawierające aktualne dane skorowidza 

uc SPZGIK.AS.021 Usługa zarządzania skorowidzami

Użytkownik wewnętrzny
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4. System aktualizuje wybrany skorowidz danymi z wybranego źródła 

3.1.16.1.3 Warunki wejściowe 

1. Udostępniony został nowy skorowidz materiałów zasobu w postaci pliku ESRI Shapefile lub 

widoku bazodanowego. 

2. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

3.1.16.1.4 Warunki wyjściowe 

Dane wybranego skorowidza w systemie PZGIK zostaną zaktualizowane. 

3.2 Usługi portalu PZGIK poziomu centralnego 
 

3.2.1 Funkcjonalności generyczne 
 

 

Rysunek 32. Diagram przypadków użycia - Funkcjonalności generyczne 

3.2.1.1 Pobierz dokument 

3.2.1.1.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi pobranie i przeglądanie dokumentów dołączonych do 

sprawy takich jak: DOO, DWO, faktury, licencje. 

3.2.1.1.2 Scenariusze: 

3.2.1.1.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wskazuje dokument i wybiera opcję pobrania dokumentu 

2. System udostępnia dokument do pobrania 

3. Użytkownik pobiera dokument i wybiera opcję zapisania go w wybranej lokalizacji lub otwarcia 

dokumentu w celu przeglądania 

3.2.1.1.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności 

2. Użytkownik jest w trakcie przeglądania danych sprawy 

uc Funkcjonalności generyczne
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3.2.1.1.4 Warunki wyjściowe 

Wybrany dokument zostanie udostępniony do pobrania przez użytkownika. Użytkownik ma 

możliwość zapisania dokumentu w wybranej lokalizacji lub otwarcia go w celu przeglądania. 

3.2.1.2 Przeglądaj dane sprawy 

3.2.1.2.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia uwierzytelnionemu użytkownikowi Portalu PZGIK przeglądanie 

szczegółowych danych dotyczących stanu realizacji swojej sprawy (wniosku o udostępnienie 

materiałów lub zgłoszenia pracy). Przypadek użycia dotyczy wszystkich zgłoszeń prac oraz tych 

wniosków o udostępnienie materiałów zasobu, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą zostać 

zrealizowane w sposób automatyczny. 

3.2.1.2.2 Scenariusze: 

3.2.1.2.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera opcję przeglądania zainicjowanych przez siebie spraw 

2. System wyświetla listę spraw zawierającą datę rozpoczęcia sprawy, znak sprawy i aktualny status 

realizacji 

3. Użytkownik wskazuje wybraną sprawę i wybiera opcję wyświetlenia szczegółów sprawy 

4. System wyświetla szczegółowe informacje o sprawie wraz z listą dostępnych dla użytkownika 

dokumentów sprawy 

3.2.1.2.3 Warunki wejściowe 

1. Wyświetlona została strona główna Portalu PZGIK. 

2. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

3.2.1.2.4 Warunki wyjściowe 

1. System wyświetla szczegółowe informacje dotyczące realizacji sprawy wraz z listą dokumentów 

sprawy udostępnionych użytkownikowi oraz opcjami kontynuacji sprawy. 

2. Użytkownik ma możliwość pobrania i przeglądania wskazanych dokumentów. 

3. Użytkownik ma możliwość wybrania jednej z dostępnych opcji kontynuacji sprawy.  

3.2.1.3 Przeglądaj listę spraw 

3.2.1.3.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi przeglądanie listy spraw zainicjowanych przez 

użytkownika z poziomu Portalu PZGIK (wniosków o udostępnienie materiałów zasobu bądź zgłoszeń 

prac geodezyjnych i kartograficznych). 
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3.2.1.3.2 Scenariusze: 

3.2.1.3.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera opcję przeglądania spraw 

2. System wyświetla listę spraw zainicjowanych przez użytkownika 

3.2.1.3.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik uruchomił stronę główną portalu PZGIK w przeglądarce. 

2. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

3.2.1.3.4 Warunki wyjściowe 

Lista spraw zostanie wyświetlona. Użytkownik ma możliwość przeglądania szczegółów wybranej 

sprawy oraz wybrania opcji kontynuacji sprawy. 

3.2.1.4 Wybierz opcję kontynuacji sprawy 

3.2.1.4.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia uwierzytelnionemu użytkownikowi wybranie opcji kontynuacji 

zainicjowanej przez użytkownika sprawy oraz (opcjonalnie) dołączenia dokumentów do sprawy. 

Funkcjonalność dotyczy wyłącznie spraw zainicjowanych poprzez złożenie wniosku o udostępnienie 

materiałów lub zgłoszenia prac poprzez Portal PZGIK. Dostępne opcje aktualizacji zależą od rodzaju 

sprawy i aktualnego statusu realizacji tej sprawy i zostały wymienione w opisie przypadków użycia 

będących specjalizacją niniejszego, generycznego PU. 

3.2.1.4.2 Scenariusze: 

3.2.1.4.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera opcję kontynuacji sprawy 

2. System wyświetla formularz pozwalający na wprowadzenie komentarza do sprawy oraz dołączenie 

dokumentów elektronicznych 

3. Użytkownik wprowadza komentarz oraz (opcjonalnie) dołącza dokumenty a następnie zatwierdza 

wybraną opcję kontynuacji 

4. System zamyka formularz i zmienia status sprawy 

3.2.1.4.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

2. Użytkownik wybrał sprawę i wyświetlił jej szczegóły. 

3.2.1.4.4 Warunki wyjściowe 

1. Sprawa zmienia swój status zgodnie z wybraną opcją kontynuacji. 

2. Do materiałów sprawy dołączone zostają dokumenty elektroniczne przekazane przez 

użytkownika.    
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3.2.2 SPZGIK.AS.010 Usługa zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych 
 

 

Rysunek 33. Diagram przypadków użycia - SPZGIK.AS.010 Usługa zgłaszania prac geodezyjnych i 

kartograficznych 

3.2.2.1 Przeglądaj listę zgłoszeń 

3.2.2.1.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi przeglądanie listy własnych zgłoszeń prac geodezyjnych i 

kartograficznych dokonanych poprzez Portal PZGIK. 

Przypadek użycia dziedziczy funkcjonalność przypadku użycia Przeglądaj listę spraw 

uc SPZGIK.AS.010 Usługa zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych
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3.2.2.2 Sprawdź status zgłoszenia 

3.2.2.2.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia uwierzytelnionemu użytkownikowi Portalu PZGIK sprawdzenie statusu 

swojego zgłoszenia prac geodezyjnych lub kartograficznych, pobranie i przeglądanie dokumentów 

sprawy udostępnionych użytkownikowi oraz wybór opcji kontynuacji sprawy. Funkcjonalność 

obejmuje wyłącznie zgłoszenia dokonane poprzez Portal PZGIK. 

Przypadek użycia dziedziczy funkcjonalność przypadku użycia Przeglądaj dane sprawy 

Status realizacji zgłoszenia może przybierać jedną z poniższych wartości: 

1. Zarejestrowane 

2. Zweryfikowane 

3. Wezwanie do uzupełnienia 

4. Zamknięte - odrzucone 

5. Przygotowanie materiałów 

6. Oczekiwanie na wniesienie opłaty 

7. Oczekiwanie na zawiadomienie o wykonaniu prac 

8. W trakcie weryfikacji materiałów 

9. Zamknięte - przyjęte do zasobu 

10. Odrzucone - do poprawy 

Status realizacji jest zmieniany automatycznie w wyniku wyboru jednej z opcji kontynuacji sprawy 

przez użytkownika Portalu PZGIK bądź w wyniku bieżącej obsługi sprawy prowadzonej przez 

użytkownika wewnętrznego w Aplikacji zarządzania PZGIK. 

W zależności od statusu realizacji wyświetlane mogą być następujące opcje kontynuacji: 

Status: Wezwanie do uzupełnienia: 

· Uzupełnienie zgłoszenia 

· Rezygnacja 

Status: Przygotowanie materiałów 

· Akceptacja listy materiałów 

· Rezygnacja 

Status: Oczekiwanie na wniesienie opłaty 

· Wniesienie opłaty za udostępnienie materiałów 
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· Rezygnacja 

Status: Oczekiwanie na zawiadomienie o wykonaniu prac 

 Zgłoszenie wykonania prac 

 Rezygnacja 

Status: Odrzucone - do poprawy 

 Przekazanie poprawionych materiałów 

 Rezygnacja 

Dla pozostałych statusów żadne opcje kontynuacji sprawy nie są dostępne dla wnioskodawcy. 

3.2.2.3 Uzupełnij zgłoszenie 

3.2.2.3.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi dokonanie zgłoszenia uzupełniającego do zgłoszenia, 

które wcześniej zostało dokonane przez użytkownika w Portalu PZGIK. 

Przypadek użycia dziedziczy funkcjonalność przypadku użycia Wybierz opcję kontynuacji sprawy 

3.2.2.4 Zaakceptuj listę materiałów 

3.2.2.4.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi akceptację listy materiałów niezbędnych do realizacji 

zgłoszonej pracy. Akceptacja listy materiałów uruchamia proces udostępnienia tych materiałów.  

Przypadek użycia dziedziczy funkcjonalność przypadku użycia Wybierz opcję kontynuacji sprawy 

3.2.2.5 Zgłoś pracę 

3.2.2.5.1 Opis przypadku użycia: 

Celem przypadku użycia jest zgłoszenie pracy geodezyjnej lub kartograficznej poprzez Portal PZGIK 

przez uwierzytelnionego użytkownika. 

Zgłoszenie pracy polega na wypełnieniu formularza zgodnego co do zakresu informacji z 

obowiązującym wzorem zgłoszenia prac geodezyjnych (ZG) lub kartograficznych (ZK). 

Podczas wypełniania części formularza dotyczącej określenia położenia obszaru objętego zgłoszeniem 

użytkownik ma możliwość zdefiniowania tego obszaru poprzez: 

1. wybór jednostek podziału terytorialnego kraju 

2. podanie godeł mapy 

3. podanie nazw i numerów jednostek stosowanych w EGiB (jednostek, obrębów i działek 

ewidencyjnych) 

4. narysowanie obszaru na mapie 
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5. wczytanie obszaru z pliku KML. 

System wypełnia pola części formularza dotyczącej danych wykonawcy prac geodezyjnych 

informacjami zapisanymi w profilu użytkownika podczas wykonywania PU Edytuj dane podmiotu. 

Użytkownik może te informacje zaakceptować lub zmienić. 

3.2.2.5.2 Scenariusze: 

3.2.2.5.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera opcję zgłoszenia pracy geodezyjnej lub opcję zgłoszenia pracy kartograficznej 

2. System wyświetla formularz dla wybranego rodzaju pracy 

3. Użytkownik wypełnia formularz i zatwierdza dane 

4. System weryfikuje formularz i rejestruje nowe zgłoszenie 

3.2.2.5.3 Warunki wejściowe 

1. Wyświetlona została strona główna Portalu PZGIK. 

2. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

3.2.2.5.4 Warunki wyjściowe 

Zgłoszenie zostało zarejestrowane w bazie danych systemu PZGIK 

3.2.2.6 Zgłoś zakończenie prac 

3.2.2.6.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi przekazanie zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych 

prac geodezyjnych lub kartograficznych oraz (opcjonalnie) przekazanie elektronicznej wersji 

materiałów opracowanych w wyniku realizacji pracy w celu przyjęcia ich do PZGIK. 

Przypadek użycia dziedziczy funkcjonalność przypadku użycia Wybierz opcję kontynuacji sprawy 
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3.2.3 SPZGIK.AS.011 Usługa składania wniosków o udostępnienie materiałów zasobu 

 

Rysunek 34. Diagram przypadków użycia - SPZGIK.AS.011 Usługa składania wniosków o udostępnienie 

materiałów zasobu 

3.2.3.1 Przeglądaj listę wniosków 

3.2.3.1.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi wyświetlenie i przeglądanie listy złożonych przez 

użytkownika poprzez Portal PZGIK wniosków o udostępnienie materiałów zasobu. 

Przypadek użycia dziedziczy funkcjonalność przypadku użycia Przeglądaj listę spraw 

3.2.3.2 Sprawdź status wniosku 

3.2.3.2.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia uwierzytelnionemu użytkownikowi Portalu PZGIK sprawdzenie statusu 

swojego wniosku o udostępnienie materiałów, pobranie i przeglądanie dokumentów sprawy 

udostępnionych użytkownikowi oraz wybór opcji kontynuacji sprawy. Funkcjonalność obejmuje 

wyłącznie wnioski złożone poprzez Portal PZGIK. 

Przypadek użycia dziedziczy funkcjonalność przypadku użycia Przeglądaj dane sprawy 

Status realizacji wniosku może przybierać jedną z poniższych wartości: 

1. Zarejestrowane 

2. Wezwanie do uzupełnienia 
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3. Zamknięte - odrzucone 

4. W trakcie realizacji 

5. Oczekiwanie na wniesienie opłaty 

6. Opłacone 

7. Zrealizowane 

Status realizacji jest zmieniany automatycznie w wyniku wyboru jednej z opcji kontynuacji sprawy 

przez użytkownika Portalu PZGIK bądź w wyniku bieżącej obsługi sprawy prowadzonej przez 

użytkownika wewnętrznego w Aplikacji zarządzania PZGIK. 

W zależności od statusu realizacji wyświetlane mogą być następujące opcje kontynuacji: 

Status: Wezwanie do uzupełnienia: 

· Uzupełnienie wniosku 

· Rezygnacja 

Status: Oczekiwanie na wniesienie opłaty 

· Wniesienie opłaty za udostępnienie materiałów 

· Rezygnacja 

Dla pozostałych statusów żadne opcje kontynuacji sprawy nie są dostępne dla wnioskodawcy. 

3.2.3.3 Uzupełnij wniosek 

3.2.3.3.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi uzupełnienie dokumentacji złożonego wniosku o 

udostępnienie materiałów zasobu na wezwanie organu prowadzącego zasób. 

Przypadek użycia dziedziczy funkcjonalność przypadku użycia Wybierz opcję kontynuacji sprawy 

3.2.3.4 Złóż wniosek o udostępnienie materiałów PZGIK 

3.2.3.4.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia uwierzytelnionemu użytkownikowi złożenie wniosku o udostępnienie 

materiałów PZGIK poprzez Portal PZGIK. 

System wypełnia pola części formularza wniosku dotyczącej danych wnioskodawcy danymi 

zapisanymi w profilu użytkownika podczas wykonywania PU Edytuj dane podmiotu. Użytkownik 

może te informacje zaakceptować lub zmienić. 

3.2.3.4.2 Scenariusze: 

3.2.3.4.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera opcję złożenia wniosku 
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2. System wyświetla formularz wniosku  

3. Użytkownik uzupełnia formularz i zatwierdza złożenie wniosku 

4. System weryfikuje poprawność i kompletność informacji we wniosku 

5. System rejestruje wniosek w rejestrze wniosków 

3.2.3.4.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności 

2. Użytkownik dokonał wyboru materiałów w Portalu PZGIK (koszyk użytkownika nie jest pusty) 

3.2.3.4.4 Warunki wyjściowe 

1. Wniosek o udostępnienie materiałów zasobu zostanie złożony.  

2. W Portalu PZGIK pojawi się informacja o zarejestrowanym wniosku dostępna dla zalogowanego 

użytkownika. Użytkownik będzie miał możliwość sprawdzenia statusu realizacji wniosku oraz 

przeglądania szczegółów wniosku.    

 

3.2.4 SPZGIK.AS.012 Usługa wnoszenia opłat 
 

 

Rysunek 35. Diagram przypadków użycia - SPZGIK.AS.012 Usługa wnoszenia opłat 

3.2.4.1 Przekaż status transakcji 

3.2.4.1.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia operatorowi płatności przekazanie statusu transakcji do Portalu PZGIK. 

3.2.4.1.2 Scenariusze: 

3.2.4.1.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. System operatora płatności przekazuje status transakcji na wskazany adres URL 
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Użytkownik uwierzytelniony

Wnieś opłatę

Operator płatności

Przekaż status 

transakcj i
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2. System PZGIK informuje użytkownika o zaakceptowaniu płatności i zmienia status 

wniosku/zgłoszenia w związku z otrzymaniem potwierdzenia transakcji 

3.2.4.1.2.2 Transakcja odrzucona 

1. W przypadku transakcji odrzuconej System PZGIK informuje użytkownika. Status 

wniosku/zgłoszenia nie ulega zmianie. 

3.2.4.1.2.3 Transakcja przeterminowana 

1. W przypadku transakcji przeterminowanej System PZGIK informuje użytkownika. Status 

wniosku/zgłoszenia nie ulega zmianie. 

3.2.4.1.3 Warunki wejściowe 

Użytkownik Portalu PZGIK zainicjował transakcję płatności internetowej na stronie operatora 

płatności. 

3.2.4.1.4 Warunki wyjściowe 

Status transakcji zostanie przekazany przez operatora płatności do Portalu PZGIK. 

3.2.4.2 Wnieś opłatę 

3.2.4.2.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi wniesienie opłaty elektronicznej za udostępnienie 

materiałów zasobu. Funkcjonalność dotyczy wyłącznie wnoszenia opłat wynikających z wniosków o 

udostępnienie materiałów zasobu oraz zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych składanych za 

pośrednictwem Portalu PZGIK. 

3.2.4.2.2 Scenariusze: 

3.2.4.2.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera opcję wniesienia opłaty elektronicznej 

2. System przekazuje informacje o płatności usłudze operatora płatności i przekierowuje użytkownika 

do witryny operatora płatności 

3.2.4.2.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

2. Użytkownik wybrał złożony przez siebie wniosek o udostępnienie materiałów zasobu lub 

zgłoszenie pracy, dla którego wystawiony został DOO. 

3.2.4.2.4 Warunki wyjściowe 

Dane dotyczące płatności zostaną przesłane do systemu operatora płatności. Użytkownik zostanie 

przekierowany do witryny operatora płatności umożliwiającej wniesienie opłaty. 

3.2.5 SPZGIK.AS.013 Usługa przeglądania asortymentu materiałów zasobu 
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Rysunek 36. Diagram przypadków użycia - SPZGIK.AS.013 Usługa przeglądania asortymentu 

materiałów zasobu 

3.2.5.1 Pokaż skorowidz 

3.2.5.1.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi przeglądanie skorowidza wybranej pozycji 

asortymentowej. 
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3.2.5.1.2 Scenariusze: 

3.2.5.1.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. System prezentuje w oknie mapy skorowidz dla aktualnie wybranej pozycji asortymentowej 

3.2.5.1.3 Warunki wejściowe 

1. Wyświetlony został wykaz dostępnego asortymentu. 

2. Użytkownik dokonał wyboru pozycji asortymentowej. 

3. Wyświetlone zostało okno mapy. 

3.2.5.1.4 Warunki wyjściowe 

Skorowidz materiałów zasobu dla wybranej pozycji asortymentowej zostanie wyświetlony 

3.2.5.2 Zastosuj filtrowanie listy arkuszy 

3.2.5.2.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia filtrowanie listy arkuszy prezentowanych podczas realizacji przypadku 

użycia Wyszukaj materiały zasobu wg godeł arkuszy mapy poprzez zdefiniowanie jednego z 

następujących warunków wyszukiwania: 

1. nazwy godła 

2. jednostki podziału administracyjnego 

3. dowolnego obszaru narysowanego na mapie. 

3.2.5.2.2 Scenariusze: 

3.2.5.2.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera opcję wyszukiwania godeł 

2. System udostępnia narzędzia do definiowania warunków wyszukiwania 

3. Użytkownik określa warunek wyszukiwania 

4. System zawęża wykaz godeł do arkuszy spełniających zdefiniowany warunek 

3.2.5.2.3 Warunki wejściowe 

Użytkownik wybrał opcję wyszukiwania materiałów wg godeł arkuszy mapy. Lista godeł została 

wyświetlona. 

3.2.5.2.4 Warunki wyjściowe 

Wykaz godeł arkuszy mapy prezentowany podczas realizacji przypadku użycia Wyszukaj materiały 

zasobu wg godeł arkuszy mapy ograniczony zostanie do listy arkuszy spełniających zadany warunek. 

3.2.5.3 Przeglądaj asortyment 

3.2.5.3.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi przeglądanie asortymentu udostępnianych materiałów 

zasobu. Wykaz asortymentu ma strukturę hierarchiczną zdefiniowaną w aplikacji zarządzania PZGIK. 
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Narzędzia przeglądania pozwalają na rozwijanie i przeglądanie zawartości poszczególnych grup 

asortymentowych oraz wybór pozycji asortymentowej, do której odnoszą się przypadki użycia 

rozszerzające niniejszy PU. 

3.2.5.3.2 Scenariusze: 

3.2.5.3.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera opcję przeglądania asortymentu 

2. System wyświetla wykaz asortymentu zdefiniowany w aplikacji zarządzania PZGIK oraz udostępnia 

narzędzia pozwalające na przeglądanie wykazu 

3. Użytkownik przegląda wykaz asortymentu 

3.2.5.3.3 Warunki wejściowe 

Użytkownik uruchomił stronę główną Portalu PZGIK w oknie przeglądarki. 

3.2.5.3.4 Warunki wyjściowe 

Wyświetlony zostanie wykaz asortymentu. Użytkownik ma możliwość wybierania asortymentu i 

przeglądania szczegółowych informacji o wybranym asortymencie. 

3.2.5.4 Wyszukaj materiały zasobu wg godeł arkuszy mapy 

3.2.5.4.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi wyszukanie materiałów zasobu dla wybranych godeł 

arkuszy mapy w wybranym układzie współrzędnych i skali. 

3.2.5.4.2 Scenariusze: 

3.2.5.4.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera opcję wyszukania materiałów zasobu wg godeł arkuszy mapy 

2. System wyświetla listę układów współrzędnych i skal 

3. Użytkownik wybiera układ współrzędnych i skalę mapy 

4. System wyświetla wykaz godeł dla wybranego układu współrzędnych i skali 

5. Użytkownik zaznacza godła w wykazie jednostek 

6. System wyświetla listę materiałów zasobu, których zasięg przestrzenny pokrywa się z obszarem 

wybranych arkuszy mapy 

3.2.5.4.3 Warunki wejściowe 

1. Wyświetlony został wykaz asortymentu materiałów zasobu.  

2. Użytkownik dokonał wyboru pozycji asortymentowej. 
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3.2.5.4.4 Warunki wyjściowe 

Wyświetlona zostanie lista materiałów zasobu należących do wybranej pozycji asortymentowej oraz 

spełniających zadane warunki wyszukiwania. 

3.2.5.5 Wyszukaj materiały zasobu wg jednostek administracyjnych 

3.2.5.5.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi wyszukanie materiałów zasobu dla wybranych jednostek 

podziału administracyjnego. 

3.2.5.5.2 Scenariusze: 

3.2.5.5.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera opcję wyszukania materiałów zasobu wg jednostek administracyjnych 

2. System wyświetla wykaz jednostek administracyjnych 

3. Użytkownik zaznacza jednostki administracyjne w wykazie jednostek 

4. System wyświetla listę materiałów zasobu, których zasięg przestrzenny pokrywa się z obszarem 

wybranych jednostek administracyjnych 

3.2.5.5.2.2 Rezygnacja z wyszukiwania 

1. Użytkownik rezygnuje z wyszukiwania asortymentu. 

2. System pozostawia listę asortymentu bez zmian. 

3.2.5.5.3 Warunki wejściowe 

1. Wyświetlony został wykaz asortymentu materiałów zasobu.  

2. Użytkownik dokonał wyboru pozycji asortymentowej. 

3.2.5.5.4 Warunki wyjściowe 

Wyświetlona zostanie lista materiałów zasobu należących do wybranej pozycji asortymentowej oraz 

spełniających zadane warunki wyszukiwania. 

3.2.5.6 Wyszukaj materiały wg obszaru 

3.2.5.6.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia pozwala użytkownikowi na zdefiniowanie dowolnego obszaru i użycie tego obszaru 

do wyszukania materiałów zasobu.  

Obszar wyszukiwania może być definiowany poprzez: 

1. zdefiniowanie poligonu na mapie przy pomocy tzw. szkicownika – poprzez narysowanie na mapie 

lub wprowadzenie współrzędnych z klawiatury 

2. wczytanie obszaru z pliku wektorowego KML. 
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Szkicownik jest zbiorem narzędzi pozwalających na definiowanie obiektów przestrzennych w oknie 

mapy, na tzw. warstwie szkicu. Obiekty utworzone na warstwie szkicu nie są usuwane po 

zakończeniu przypadku użycia co pozwala na ich wykorzystanie do kolejnych wyszukiwań. 

3.2.5.6.2 Scenariusze: 

3.2.5.6.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera opcję definiowania obszaru do wyszukiwania materiałów 

2. System udostępnia narzędzia szkicownika 

3. Użytkownik wybiera narzędzie i definiuje obszar wyszukiwania poprzez narysowanie dowolnego 

wieloboku, prostokąta lub okręgu na mapie bądź poprzez wprowadzenie współrzędnych wieloboku 

4. Użytkownik wybiera opcję wyszukania materiałów leżących w zasięgu zdefiniowanego obszaru 

5. System wyszukuje materiały i wyświetla ich listę 

3.2.5.6.2.2 Wczytanie obszaru z pliku 

1. Użytkownik wybiera opcję wczytania definicji obszaru z pliku wektorowego 

2. System wyświetla okno wyboru pliku w formacie KML 

3. Użytkownik wskazuje plik wektorowy KML 

4. System wczytuje definicję obszaru z pliku i rysuje obszar na mapie 

3.2.5.6.3 Warunki wejściowe 

Wyświetlony został wykaz asortymentu. Użytkownik wybrał pozycję asortymentową. 

3.2.5.6.4 Warunki wyjściowe 

Wyświetlona zostanie lista materiałów zasobu należących do wybranej pozycji asortymentowej oraz 

spełniających zadane warunki wyszukiwania. 

3.2.5.7 Pokaż informacje o asortymencie 

3.2.5.7.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia pozwala na uzyskanie informacji szczegółowych o wybranej pozycji asortymentowej 

w postaci: 

1. metadanych, 

2. jednostek rozliczeniowych, 

3. wysokości stawek podstawowych za udostępnienie materiałów, 

4. wartości współczynników korygujących. 
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3.2.5.7.2 Scenariusze: 

3.2.5.7.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera opcję wyświetlenia szczegółowych informacji o zaznaczonej pozycji 

asortymentowej. 

2. System wyświetla szczegółowe informacje o zaznaczonej pozycji asortymentowej. 

3.2.5.7.3 Warunki wejściowe 

1. Wyświetlony został wykaz asortymentu.  

2. Użytkownik dokonał wybory pozycji asortymentowej. 

3.2.5.7.4 Warunki wyjściowe 

Wyświetlone zostaną szczegółowe informacje o wybranej pozycji asortymentowej. 

3.2.5.8 Dodaj materiał zasobu do koszyka 

3.2.5.8.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia pozwala na dodanie wybranych materiałów zasobu do zakresu rzeczowego wniosku 

(koszyk zamówienia). 

3.2.5.8.2 Scenariusze: 

3.2.5.8.2.1 Główny scenariusz powodzenia 

1. Użytkownik zaznacza wybrane materiały zasobu i wybiera opcję dodania zaznaczonych materiałów 

do koszyka. 

2. System dodaje zaznaczone pozycje do koszyka. 

3.2.5.8.3 Warunki wejściowe 

Wyświetlona została lista materiałów zasobu spełniająca zdefiniowane przez użytkownika kryteria 

wyboru. 

3.2.5.8.4 Warunki wyjściowe 

Wybrane materiały zasobu zostaną dodane do zakresu rzeczowego wniosku (tzw. koszyka). 

3.2.5.9 Pokaż koszyk 

3.2.5.9.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia pozwala użytkownikowi na przeglądanie zawartości koszyka zamówienia. 

3.2.5.9.2 Scenariusze: 

3.2.5.9.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera opcję przeglądania zawartości koszyka. 

2. System wyświetla zawartość koszyka. 

3.2.5.9.3 Warunki wejściowe 

Użytkownik otworzył stronę Portalu PZGIK w oknie przeglądarki. 
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3.2.5.9.4 Warunki wyjściowe 

Wyświetlona zostanie zawartość koszyka użytkownika. 

3.2.5.10 Edytuj pozycję koszyka 

3.2.5.10.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia edycję parametrów wybranej pozycji koszyka takich jak: 

1. liczba kopii, 

2. parametry charakteryzujące zakres uprawnień do przetwarzania materiału zasobu 

3. forma przekazania i sposób odbioru materiału 

4. postać i format materiału zasobu. 

3.2.5.10.2 Scenariusze: 

3.2.5.10.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera pozycję w koszyku i zmienia wartość parametrów pozycji 

2. System przelicza wartość koszyka 

3.2.5.10.3 Warunki wejściowe 

Koszyk nie jest pusty. 

3.2.5.10.4 Warunki wyjściowe 

Parametry wybranej pozycji koszyka zostaną zmienione. Wartość koszyka zostanie przeliczona. 

3.2.5.11 Usuń materiał z koszyka 

3.2.5.11.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi usunięcie zaznaczonych pozycji z koszyka. 

3.2.5.11.2 Scenariusze: 

3.2.5.11.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik zaznacza pozycje koszyka, które chce usunąć i wybiera opcję usunięcia zaznaczonych 

pozycji. 

2. System usuwa zaznaczone pozycje z koszyka i przelicza jego wartość. 

3.2.5.11.3 Warunki wejściowe 

Koszyk nie jest pusty. 

3.2.5.11.4 Warunki wyjściowe 

Zaznaczone pozycje zostaną usunięte z koszyka użytkownika. Wartość koszyka zostanie przeliczona. 

3.2.5.12 Wyczyść koszyk 

3.2.5.12.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi usunięcie całej zawartości z koszyka. 
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3.2.5.12.2 Scenariusze: 

3.2.5.12.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera opcję wyczyszczenia koszyka. 

2. System usuwa wszystkie pozycje z koszyka i zeruje jego wartość. 

3.2.5.12.3 Warunki wejściowe 

Koszyk zamówienia nie jest pusty. 

3.2.5.12.4 Warunki wyjściowe 

Wszystkie pozycje zostaną usunięte z koszyka zamówienia. Wartość koszyka zostanie wyzerowana. 

3.2.6 SPZGIK.AS.014 Usługa zarządzania kontem użytkownika 
 

 

Rysunek 37. Diagram przypadków użycia - SPZGIK.AS.014 Usługa zarządzania kontem użytkownika 

3.2.6.1 Edytuj dane podmiotu 

3.2.6.1.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia pozwala uwierzytelnionemu użytkownikowi na przeglądanie, weryfikację i 

aktualizację danych podmiotu reprezentowanego przez użytkownika. 

Konto użytkownika może być powiązane z jednym podmiotem. 

Informacje obligatoryjne definiujące podmiot to: 

1. nazwa podmiotu - w przypadku przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej, 

2. imię i nazwisko - w przypadku osoby fizycznej, 

3. nr PESEL - w przypadku osoby fizycznej, 

4. nr REGON - w przypadku przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej, 

5. adres podmiotu, 

6. dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail). 

 

Informacje dodatkowe to: 

1. NIP, 

uc SPZGIK.AS.014 Usługa zarządzania kontem użytkownika

Użytkownik uwierzytelniony

Edytuj  dane podmiotu



 

 
 

Strona 127 z 230 
   

2. adres do wysyłki, 

3. nazwa konta w systemie ASG-EUPOS, 

4. e-mail przypisany do konta ASG-EUPOS, 

5. identyfikator wykonawcy prac geodezyjnych, jeżeli nie jest to nr (REGON). 

 

Identyfikatorem wykonawcy prac geodezyjnych jest: 

1. nr REGON - w przypadku przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej, 

2. nr uprawnień zawodowych lub nr wpisu w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia 

zawodowe - w przypadku biegłego sądowego, 

3. nr świadectwa o stwierdzeniu kwalifikacji do wykonywania czynności mierniczego górniczego - w 

przypadku mierniczego górniczego lub asystenta mierniczego górniczego, 

4. nr identyfikacyjny w kraju, w którym ma siedzibę wykonawca - w przypadku wykonawcy 

będącego podmiotem zagranicznym. 

3.2.6.1.2 Scenariusze: 

3.2.6.1.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera opcję edycji danych podmiotu, który reprezentuje. 

2. System pobiera dane podmiotu i wyświetla formularz pozwalający na ich edycję. 

3. Użytkownik weryfikuje, edytuje i akceptuje dane w formularzu. 

4. System zapisuje dane podmiotu. 

3.2.6.1.3 Warunki wejściowe 

1. Użytkownik uruchomił stronę Portalu PZGIK w oknie przeglądarki. 

2. Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności. 

3.2.6.1.4 Warunki wyjściowe 

Dane podmiotu reprezentowanego przez użytkownika zostaną zapisane. 

3.2.7 SPZGIK.AS.019 Usługa pobierania materiałów zasobu 
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Rysunek 38. Diagram przypadków użycia - SPZGIK.AS.019 Usługa pobierania materiałów zasobu 

3.2.7.1 Pobierz udostępnione materiały 

3.2.7.1.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi pobranie materiałów udostępnionych w wyniku realizacji 

złożonego przez niego wniosku. 

3.2.7.1.2 Scenariusze: 

3.2.7.1.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wybiera opcję pobierania udostępnionych materiałów 

2. System wyświetla listę materiałów do pobrania 

3. Użytkownik wskazuje materiał i wybiera opcję pobrania plików zawierających wybrany materiał 

4. System udostępnia pliki do pobrania 

5. Użytkownik pobiera i zapisuje pliki w wybranej przez siebie lokalizacji 

3.2.7.1.3 Warunki wejściowe 

Użytkownik został uwierzytelniony i posiada uprawnienia do wykonania czynności.  

Lista udostępnionych materiałów nie jest pusta. 

3.2.7.1.4 Warunki wyjściowe 

System udostępni użytkownikowi możliwość pobrania i zapisania wybranych plików we wskazanej 

przez niego lokalizacji. 

3.2.8 SPZGIK.AS.022 Usługa weryfikacji autentyczności licencji 
 

 

Rysunek 39. Diagram przypadków użycia - SPZGIK.AS.022 Usługa weryfikacji autentyczności licencji 

3.2.8.1 Weryfikuj autentyczność licencji 

3.2.8.1.1 Opis przypadku użycia: 

Przypadek użycia umożliwia użytkownikowi weryfikację autentyczności licencji wygenerowanej przez 

system PZGIK. 

3.2.8.1.2 Scenariusze: 

3.2.8.1.2.1 Scenariusz podstawowy 

1. Użytkownik wprowadza identyfikator służący do weryfikacji autentyczności podany w licencji 

uc SPZGIK.AS.022 Usługa weryfikacj i autentyczn...

Użytkownik

Weryfikuj  autentyczność 

licencj i
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2. System weryfikuje autentyczność licencji i informuje użytkownika o wyniku tej weryfikacji 

3.2.8.1.3 Warunki wejściowe 

Użytkownik wprowadził do przeglądarki internetowej adres strony WWW umożliwiającej 

przeprowadzenie weryfikacji (adres ten jest zawarty w wygenerowanej przez system PZGIK licencji). 

3.2.8.1.4 Warunki wyjściowe 

Użytkownik zostanie poinformowany o wyniku weryfikacji autentyczności licencji. 
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4 Model funkcjonalny 

Model funkcjonalny systemu PZGIK został przedstawiony na poniższym diagramie. 

 

Rysunek 40. Model funkcjonalny Systemu PZGIK 

Diagram prezentuje docelowe rozwiązanie z uwzględnieniem zmian w dotychczasowej architekturze 

logicznej i funkcjonalności systemu Geoportal. 

Na diagramie zastosowano następującą nomenklaturę i symbolikę: 

SPZGIK.AS.nr nazwa – usługa aplikacyjna Systemu PZGIK 

SPZGIK.DS.nr nazwa – magazyn danych Systemu PZGIK 

AS.nr nazwa – usługa aplikacyjna Systemu Geoportal 

object Model funkcjonalny Systemu PZGIK

Magazyny danych systemu PZGIK Magazyny danych systemu

Geoportal

Magazyny danych systemu

Geoportal

Usługi systemu GeoportalUsługi systemu PZGIK

Portal informacyjny

Geoportalu

Portal informacyjny

Geoportalu

GeoportalPortal informacyjny

CODGIK

Portal informacyjny

CODGIK

Portal CODGIK.GOV.PL Portal GEOPORTAL.GOV.PL

System PZGIK

Portal PZGIK poziomu centralnego

Aplikacja zarządzania PZGIK

SPZGIK.AS.001 

Usługa 

zarządzania 

dokumentami

SPZGIK.AS.002 

Usługa 

zarządzania 

materiałami 

zasobu

SPZGIK.AS.003 

Usługa 

zarządzania 

zgłoszeniami prac

SPZGIK.AS.004 

Usługa zarządzania 

wnioskami o 

udostępnienie 

materiałów

SPZGIK.AS.005 

Usługa 

zarządzania 

klientami
SPZGIK.AS.006 

Usługa 

zarządzania 

asortymentem
SPZGIK.AS.007 

Usługa 

raportowania

SPZGIK.AS.009 

Usługa zarządzania 

kopiami 

bezpieczeństwa 

materiałów zasobu

SPZGIK.AS.015 

Usługa 

generowania 

metadanych SPZGIK.AS.016 

Usługa 

zarządzania 

usługą 

pobierania 

materiałów 

zasobu

SPZGIK.AS.018 Usługa 

komunikacj i SPZGIK z 

systemem 

finansowo-księgowym

SPZGIK.AS.010 

Usługa zgłaszania 

prac geodezyjnych i 

kartograficznych

SPZGIK.AS.011 

Usługa składania 

wniosków o 

udostępnienie 

materiałów zasobu

SPZGIK.AS.012 

Usługa wnoszenia 

opłat

SPZGIK.AS.013 

Usługa przeglądania 

asortymentu 

materiałów zasobu

SPZGIK.AS.014 

Usługa zarządzania 

kontem użytkownika

SPZGIK.AS.019 

Usługa pobierania 

materiałów zasobu

AS.34 Usługa szyny usług

AS.36 Usługa 

bezpieczeństwa, 

uwierzytelniania i 

autoryzacj i

SPZGIK.AS.017 

Usługa 

komunikacj i 

SPZGIK z 

systemami 

dziedzinowymi

AS.40.Usługa 

zarządzania 

tożsamością

Usługa płatności 

internetowych KIR

SPZGIK.AS.021 

Usługa zarządzania 

skorowidzami

Usługa ESP 

CODGIK

EZD GUGIK

Broker INSPIRE

Broker krajowy

AS.43.Usługa 

GeoServ ices REST

Dziedzinowe bazy 

danych 

Systemy 

dziedzinowe

DS.28 Dane 

bezpieczeństwa i 

autoryzacj i

Magazyn danych 

publikacyjnych

«datastore»

SPZGIK.DS.001 

Ewidencja 

materiałów zasobu

«datastore»

SPZGIK.DS.002 

Rejestr wniosków o 

udostępnienie 

materiałów zasobu

«datastore»

SPZGIK.DS.003 

Rejestr zgłoszeń

«datastore»

SPZGIK.DS.004 

Materiały zasobu

«datastore»

SPZGIK.DS.005 

Kopie 

bezpieczeństwa

«datastore»

SPZGIK.DS.006 

Skorowidze

«datastore»

SPZGIK.DS.013 Rejestr 

wniosków o wyłączenie 

materiałów z zasobu

«datastore»

SPZGIK.DS.007 

Rejestr pism

«datastore»

SPZGIK.DS.008 

Pisma

«datastore»

SPZGIK.DS.009 

Szablony pism

«datastore»

SPZGIK.DS.010 

Ewidencja 

asortymentu

«datastore»

SPZGIK.DS.011 

Ewidencja 

klientów

«datastore»

SPZGIK.DS.012 

Udostępnione pliki

CMS - CODGIK

AS.52.Usługa 

udostępniania 

treści witryny 

GeoportalSPZGIK.AS.022 

Usługa weryfikacj i 

autentyczności 

licencj i
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DS.nr nazwa – magazyn danych Systemu Geoportal 

  - komponent (usługa lub magazyn), który zostanie zbudowany i dostarczony w 

ramach realizacji niniejszej umowy 

  - komponent (usługa lub magazyn), który zostanie rozbudowany w ramach realizacji 

niniejszej umowy 

 

4.1 Usługi aplikacyjne systemu 
W ramach systemu PZGIK wyróżniono dwa podstawowe komponenty aplikacyjne: 

 aplikacja zarządzania PZGIK – jest to aplikacja przeznaczona dla użytkowników wewnętrznych 

Systemu, zapewniająca obsługę wszystkich procesów biznesowych związanych z 

prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego na poziomie centralnym. 

 portal PZGIK poziomu centralnego – jest to aplikacja internetowa przeznaczona dla 

użytkowników zewnętrznych Systemu wspierająca realizację procesów udostępniania 

materiałów z zasobu oraz zgłaszania i obsługi prac geodezyjnych i kartograficznych. 

4.1.1 Rozbudowa usług aplikacyjnych systemu Geoportal w kontekście stworzenia 

SPZGIK 

W wyniku utworzenia systemu PZGIK funkcjonalności systemu Geoportal tworzące tzw. brokera 

branżowego zostaną włączone do Portalu PZGIK.  

Funkcjonalność usługi AS.29.Usługa zarządzania skorowidzami systemu Geoportal zostanie przejęta 

przez usługę aplikacji zarządzania PZGIK SPZGIK.AS.021 Usługa zarządzania skorowidzami. 

4.1.2 Usługi aplikacji zarządzania PZGIK 

4.1.2.1 SPZGIK.AS.001 Usługa zarządzania dokumentami 

4.1.2.1.1 Przeznaczenie 

Zadaniem usługi jest umożliwienie zarządzania dokumentami elektronicznymi przetwarzanymi w 

trakcie realizacji procesów wspieranych przez System PZGIK. 

4.1.2.1.2 Lista interfejsów udostępnianych przez usługę 
Usługa nie udostępnia interfejsów zewnętrznych 

4.1.2.1.3 Lista interfejsów wykorzystywanych przez usługę 

 INT.03 Interfejs komunikacji z systemem ePUAP 

4.1.2.1.4 Zakres produktu 

SPZGIK.F.007 Powiadomienia 

SPZGIK.F.035 Zarządzanie nieobecnościami 

SPZGIK.F.048 Narzędzie do tworzenia pism wychodzących 

SPZGIK.F.049 Interfejsy komunikacji pomiędzy systemami 
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SPZGIK.F.051 Zarządzanie szablonami dokumentów 

SPZGIK.F.052 Szablon pisma 

SPZGIK.F.053 Załączniki pism 

SPZGIK.F.054 Automatyzacja procesu przygotowania pisma 

SPZGIK.F.068 Grupy Pism Wychodzących i Wchodzących 

SPZGIK.F.069 Rejestracja pisma wychodzącego 

SPZGIK.F.070 Usuwanie i edycja pism wychodzących 

SPZGIK.F.071 Lista powiązanych pism wychodzących 

SPZGIK.F.081 Przeglądanie dokumentów obliczenia opłaty 

SPZGIK.F.082 Wydruk dokumentów obliczenia opłaty 

SPZGIK.F.100 Dekretacja pism 

SPZGIK.F.101 Zarządzanie sprawami 

SPZGIK.F.105 Wsparcie procesu realizacji usług pozapodstawowych 

SPZGIK.F.106 Wsparcie procesu digitalizacji materiałów zasobu 

SPZGIK.F.109 Numeracja wpływających wniosków 

SPZGIK.F.112 Informacja o pracowni wystawiającej dokument księgowy 

SPZGIK.F.113 Termin płatności faktury 

SPZGIK.F.115 Przypisanie komórek do sprawy 

SPZGIK.F.116 Grupowe zamykanie spraw 

SPZGIK.F.117 Wyróżnienie spraw przeterminowanych 

SPZGIK.F.118 Komunikacja z EZD GUGIK 

SPZGIK.F.126 Wyszukiwanie dokumentów wg. danych Klientów 

SPZGIK.F.127 Podgląd danych dokumentu 
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4.1.2.1.5 Diagram architektury dla usługi aplikacyjnej 

 

Rysunek 41. Diagram architektury - SPZGIK.AS.001 Usługa zarządzania dokumentami  

 

4.1.2.2 SPZGIK.AS.002 Usługa zarządzania materiałami zasobu 

4.1.2.2.1 Przeznaczenie 

Zadaniem usługi jest udostępnienie funkcjonalności pozwalającej na prowadzenie ewidencji 

materiałów zasobu wspierającej procesy: 

1. przyjmowania materiałów do zasobu, 

2. weryfikacji materiałów zasobu, 

3. uwierzytelniania materiałów, 

4. wyłączania materiałów z zasobu. 

 

4.1.2.2.2 Lista interfejsów udostępnianych przez usługę 
Usługa nie udostępnia interfejsów zewnętrznych 

4.1.2.2.3 Lista interfejsów wykorzystywanych przez usługę 
Usługa nie wykorzystuje interfejsów zewnętrznych 

4.1.2.2.4 Zakres produktu 

SPZGIK.F.011 Przyjmowanie materiałów do zasobu 

object SPZGIK.AS.001 Usługa zarządzania dokumentami

SPZGIK.AS.001 

Usługa zarządzania 

dokumentami

«datastore»

SPZGIK.DS.009 

Szablony pism

«datastore»

SPZGIK.DS.007 

Rejestr pism

«datastore»

SPZGIK.DS.008 

Pisma

Użytkownik wewnętrzny
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SPZGIK.F.012 Prowadzenie ewidencji 

SPZGIK.F.013 Dodawanie materiałów zasobu 

SPZGIK.F.018 Generowanie identyfikatorów 

SPZGIK.F.030 Weryfikacja materiałów zasobu 

SPZGIK.F.032 Nadawanie klauzul 

SPZGIK.F.036 Wyłączanie materiałów z zasobu 

SPZGIK.F.037 Przechowywanie historii decyzji wyłączania materiałów z zasobu 

SPZGIK.F.038 Przekazanie materiałów do archiwum 

SPZGIK.F.057 Wyłączanie danych z zasobu 

SPZGIK.F.059 Rejestr wniosków o włączenie danych do PZGiK 

SPZGIK.F.060 Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu 

SPZGIK.F.061 Numer ewidencyjny 

SPZGIK.F.125 Wsparcie procesu uwierzytelniania dokumentów na potrzeby postępowań 

administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych. 

4.1.2.2.5 Diagram architektury dla usługi aplikacyjnej 

 

object SPZGIK.AS.002 Usługa zarządzania materiałami z...

SPZGIK.AS.002 

Usługa zarządzania 

materiałami zasobu

«datastore»

SPZGIK.DS.001 

Ewidencja 

materiałów zasobu

«datastore»

SPZGIK.DS.004 

Materiały zasobu

Użytkownik wewnętrzny
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Rysunek 42. Diagram architektury - SPZGIK.AS.002 Usługa zarządzania materiałami zasobu  

 

4.1.2.3 SPZGIK.AS.003 Usługa zarządzania zgłoszeniami prac 

4.1.2.3.1 Przeznaczenie 

Zadaniem usługi jest umożliwienie zarządzania zgłoszeniami prac geodezyjnych i kartograficznych. 

4.1.2.3.2 Lista interfejsów udostępnianych przez usługę 
Usługa nie udostępnia interfejsów zewnętrznych 

4.1.2.3.3 Lista interfejsów wykorzystywanych przez usługę 
Usługa nie wykorzystuje interfejsów zewnętrznych 

4.1.2.3.4 Zakres produktu 

SPZGIK.F.006 Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych 

SPZGIK.F.010 Monitorowanie obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych 

4.1.2.3.5 Diagram architektury dla usługi aplikacyjnej 

 

Rysunek 43. Diagram architektury - SPZGIK.AS.003 Usługa zarządzania zgłoszeniami prac  

 

4.1.2.4 SPZGIK.AS.004 Usługa zarządzania wnioskami o udostępnienie materiałów 

4.1.2.4.1 Przeznaczenie 

Zadaniem usługi jest umożliwienie zarządzania wnioskami o udostępnienie materiałów z PZGiK. 

object SPZGIK.AS.003 Usługa zarządzania zgłoszeniami prac

SPZGIK.AS.003 

Usługa zarządzania 

zgłoszeniami prac

«datastore»

SPZGIK.DS.003 

Rejestr zgłoszeń

SPZGIK.AS.001 

Usługa zarządzania 

dokumentami

SPZGIK.AS.005 

Usługa zarządzania 

klientami

Użytkownik wewnętrzny

SPZGIK.AS.004 

Usługa zarządzania 

wnioskami o 

udostępnienie 

materiałów
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4.1.2.4.2 Lista interfejsów udostępnianych przez usługę 
Usługa nie udostępnia interfejsów zewnętrznych 

4.1.2.4.3 Lista interfejsów wykorzystywanych przez usługę 
Usługa nie wykorzystuje interfejsów zewnętrznych 

4.1.2.4.4 Zakres produktu 

SPZGIK.F.008 Wsparcie procesu udostępniania danych 

SPZGIK.F.016 Rejestr wniosków o udostępnienie materiałów PZGiK 

SPZGIK.F.025 Składanie wniosków 

SPZGIK.F.028 Podpis elektroniczny 

SPZGIK.F.029 Certyfikat cyfrowy 

SPZGIK.F.055 Informacje o wniosku/zgłoszeniu 

SPZGIK.F.056 Nadawanie zasięgu przestrzennego dokumentom w sprawie 

SPZGIK.F.082 Nadawanie statusów 

SPZGIK.F.083 Uwagi do wniosków/zgłoszeń 

SPZGIK.F.086 Lokalizacja danych wniosku/zgłoszenia 

SPZGIK.F.099 Konwersja zamówienia złożonego z poziomu Sklepu internetowego 

SPZGIK.F.104 Wsparcie przygotowania licencji 
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4.1.2.4.5 Diagram architektury dla usługi aplikacyjnej 

 

Rysunek 44. Diagram architektury - SPZGIK.AS.004 Usługa zarządzania wnioskami o udostępnienie 

materiałów  

 

4.1.2.5 SPZGIK.AS.005 Usługa zarządzania klientami 

4.1.2.5.1 Przeznaczenie 

Zadaniem usługi jest udostępnienie funkcjonalności prowadzenia ewidencji klientów CODGIK. 

4.1.2.5.2 Lista interfejsów udostępnianych przez usługę 
Usługa nie udostępnia interfejsów zewnętrznych 

4.1.2.5.3 Lista interfejsów wykorzystywanych przez usługę 
Usługa nie wykorzystuje interfejsów zewnętrznych 

4.1.2.5.4 Zakres produktu 

SPZGIK.F.085 Kontrola unikalności klientów 

SPZGIK.F.096 Zarządzanie relacjami z klientami 

SPZGIK.F.110 Historia zmian w bazie klientów 

SPZGIK.F.114 Powiązanie podmiotów 

object SPZGIK.AS.004 Usługa zarządzania wnioskami o udostępnienie materiałów

SPZGIK.AS.005 

Usługa zarządzania 

klientami

SPZGIK.AS.004 

Usługa zarządzania 

wnioskami o 

udostępnienie 

materiałów

«datastore»

SPZGIK.DS.002 

Rejestr wniosków o 

udostępnienie 

materiałów zasobu

Użytkownik wewnętrzny

SPZGIK.AS.016 

Usługa zarządzania 

usługą pobierania 

materiałów zasobu

SPZGIK.AS.001 

Usługa zarządzania 

dokumentami
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4.1.2.5.5 Diagram architektury dla usługi aplikacyjnej 

 

Rysunek 45. Diagram architektury - SPZGIK.AS.005 Usługa zarządzania klientami  

 

4.1.2.6 SPZGIK.AS.006 Usługa zarządzania asortymentem 

4.1.2.6.1 Przeznaczenie 

Zadaniem usługi jest umożliwienie zarządzania asortymentem produktów i usług realizowanych przez 

CODGIK: 

- zarządzanie asortymentem sklepu 

- aktualizacja stawek podstawowych 

4.1.2.6.2 Lista interfejsów udostępnianych przez usługę 
Usługa nie udostępnia interfejsów zewnętrznych 

4.1.2.6.3 Lista interfejsów wykorzystywanych przez usługę 
Usługa nie wykorzystuje interfejsów zewnętrznych 

4.1.2.6.4 Zakres produktu 

SPZGIK.F.079 Inwentaryzacja asortymentu 

SPZGIK.F.107 Waloryzacja opłat 

SPZGIK.F.108 Wykorzystanie czytnika kodów kreskowych 

object SPZGIK.AS.005 Usł...

SPZGIK.AS.005 

Usługa zarządzania 

klientami

Użytkownik wewnętrzny

«datastore»

SPZGIK.DS.011 

Ewidencja klientów



 

 
 

Strona 139 z 230 
   

SPZGIK.F.121 Zarządzanie asortymentem 

SPZGIK.F.122 Zarządzanie dostawami 

SPZGIK.F.123 Dokonywanie przesunięć magazynowych 

SPZGIK.F.124 Tworzenie rozchodów wewnętrznych 

4.1.2.6.5 Diagram architektury dla usługi aplikacyjnej 

 

Rysunek 46. Diagram architektury - SPZGIK.AS.006 Usługa zarządzania asortymentem  

 

4.1.2.7 SPZGIK.AS.007 Usługa raportowania 

4.1.2.7.1 Przeznaczenie 

Zadaniem usługi jest umożliwienie generowanie raportów i zestawień z systemu PZGiK. 

4.1.2.7.2 Lista interfejsów udostępnianych przez usługę 
Usługa nie udostępnia interfejsów zewnętrznych 

4.1.2.7.3 Lista interfejsów wykorzystywanych przez usługę 
Usługa nie wykorzystuje interfejsów zewnętrznych 

4.1.2.7.4 Zakres produktu 

SPZGIK.F.009 Monitorowanie 

SPZGIK.F.040 Współczynniki KPI 

SPZGIK.F.042 Generowanie raportów 

object SPZGIK.AS.006 Usługa zarządzania asortymentem

SPZGIK.AS.006 

Usługa zarządzania 

asortymentem

Użytkownik wewnętrzny

«datastore»

SPZGIK.DS.010 

Ewidencja 

asortymentu

«datastore»

SPZGIK.DS.001 

Ewidencja 

materiałów zasobu
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SPZGIK.F.043 Zestawienia wniosków/zgłoszeń na dane 

SPZGIK.F.044 Zestawienia udostępniania danych 

SPZGIK.F.045 Zestawienie zagregowanego raportu klientów 

SPZGIK.F.046 Zestawienie klientów 

SPZGIK.F.047 Zestawienie dotyczące złożenia wniosku/zgłoszenia na dane 

SPZGIK.F.063 Raportowanie 

SPZGIK.F.064 Zasięg przestrzenny raportów 

SPZGIK.F.072 Raport pism wychodzących 

SPZGIK.F.078 Eksport raportów 

SPZGIK.F.084 Wykaz wniosków/zgłoszeń 

4.1.2.7.5 Diagram architektury dla usługi aplikacyjnej 

 

Rysunek 47. Diagram architektury - SPZGIK.AS.007 Usługa raportowania  

 

object SPZGIK.AS.007 Usługa raportowania

SPZGIK.AS.007 Usługa 

raportowania

Użytkownik wewnętrzny

«datastore»

SPZGIK.DS.003 

Rejestr zgłoszeń

«datastore»

SPZGIK.DS.002 

Rejestr wniosków o 

udostępnienie 

materiałów zasobu

«datastore»

SPZGIK.DS.001 

Ewidencja 

materiałów zasobu

«datastore»

SPZGIK.DS.011 

Ewidencja klientów

«datastore»

SPZGIK.DS.007 

Rejestr pism

«datastore»

SPZGIK.DS.006 

Skorowidze
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4.1.2.8 SPZGIK.AS.009 Usługa zarządzania kopiami bezpieczeństwa materiałów zasobu 

4.1.2.8.1 Przeznaczenie 

Zadaniem usługi jest umożliwienie zarządzania kopiami bezpieczeństwa materiałów zasobu. Usługa 

jest realizowana przy pomocy oprogramowania wdrożonego w CODGIK. 

4.1.2.8.2 Lista interfejsów udostępnianych przez usługę 
Usługa nie udostępnia interfejsów zewnętrznych 

4.1.2.8.3 Lista interfejsów wykorzystywanych przez usługę 
Usługa nie wykorzystuje interfejsów zewnętrznych 

4.1.2.8.4 Zakres produktu 

SPZGIK.F.017 Tworzenie kopii bezpieczeństwa 

SPZGIK.F.031 Przechowywanie kopii bezpieczeństwa 

4.1.2.8.5 Diagram architektury dla usługi aplikacyjnej 

 

Rysunek 48. Diagram architektury - SPZGIK.AS.009 Usługa zarządzania kopiami bezpieczeństwa 

materiałów zasobu  

 

4.1.2.9 SPZGIK.AS.015 Usługa generowania metadanych 

4.1.2.9.1 Przeznaczenie 

Zadaniem usługi jest dostarczenie funkcjonalności generowania metadanych materiałów zasobu. 

Funkcjonalność generowania metadanych dotyczy metadanych materiałów innych niż zbiory danych 

object SPZGIK.AS.009 Usł...

SPZGIK.AS.009 

Usługa zarządzania 

kopiami 

bezpieczeństwa 

materiałów zasobu

Użytkownik wewnętrzny

«datastore»

SPZGIK.DS.005 

Kopie 

bezpieczeństwa
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zawarte w bazach danych utrzymywanych przez odpowiednie systemy dziedzinowe oraz metadanych 

dokumentów elektronicznych. 

4.1.2.9.2 Lista interfejsów udostępnianych przez usługę 
Usługa nie udostępnia interfejsów zewnętrznych 

4.1.2.9.3 Lista interfejsów wykorzystywanych przez usługę 
Usługa nie wykorzystuje interfejsów zewnętrznych 

4.1.2.9.4 Zakres produktu 

SPZGIK.F.014 Tworzenie metadanych 

SPZGIK.F.015 Treść metadanych 

4.1.2.9.5 Diagram architektury dla usługi aplikacyjnej 

 

Rysunek 49. Diagram architektury - SPZGIK.AS.015 Usługa generowania metadanych  

 

4.1.2.10 SPZGIK.AS.016 Usługa zarządzania usługą pobierania materiałów zasobu 

4.1.2.10.1 Przeznaczenie 

Zadaniem usługi jest dostarczenie funkcjonalności zarządzania usługą pobierania materiałów zasobu. 

Nie obejmuje usług pobierania OGC (są one opisane w dokumentacji Geoportal 2). 

4.1.2.10.2 Lista interfejsów udostępnianych przez usługę 
Usługa nie udostępnia interfejsów zewnętrznych 

object SPZGIK.AS.015 Usł...

SPZGIK.AS.015 Usługa 

generowania metadanych

Użytkownik wewnętrzny

«datastore»

SPZGIK.DS.001 

Ewidencja 

materiałów zasobu
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4.1.2.10.3 Lista interfejsów wykorzystywanych przez usługę 
Usługa nie wykorzystuje interfejsów zewnętrznych 

4.1.2.10.4 Zakres produktu 

SPZGIK.F.021 Udostępnianie materiałów 

4.1.2.10.5 Diagram architektury dla usługi aplikacyjnej 

 

Rysunek 50. Diagram architektury - SPZGIK.AS.016 Usługa zarządzania usługą pobierania materiałów 

zasobu  

 

4.1.2.11 SPZGIK.AS.018 Usługa komunikacji SPZGIK z systemem finansowo-księgowym 

4.1.2.11.1 Przeznaczenie 

Zadanie usługi jest udostępnienie danych o dokumentach finansowo-księgowych tworzonych w 

systemie PZGIK dla systemu finansowo-księgowego. Dane udostępniane są w postaci plików 

tekstowych w formacie CSV.  

4.1.2.11.2 Lista interfejsów udostępnianych przez usługę 

 INT.02 Interfejs komunikacji  z systemem Fakir 

4.1.2.11.3 Lista interfejsów wykorzystywanych przez usługę 
Usługa nie wykorzystuje interfejsów zewnętrznych 

4.1.2.11.4 Zakres produktu 

SPZGIK.F.095 Integracja z systemem księgowym CODGiK 

object SPZGIK.AS.016 Usługa zarządzania usługą pobierania...

SPZGIK.AS.016 

Usługa zarządzania 

usługą pobierania 

materiałów zasobu

Użytkownik wewnętrzny

«datastore»

SPZGIK.DS.002 

Rejestr wniosków o 

udostępnienie 

materiałów zasobu

«datastore»

SPZGIK.DS.012 

Udostępnione pliki
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4.1.2.11.5 Diagram architektury dla usługi aplikacyjnej 

 

Rysunek 51. Diagram architektury - SPZGIK.AS.018 Usługa komunikacji SPZGIK z systemem 

finansowo-księgowym  

 

4.1.2.12 SPZGIK.AS.021 Usługa zarządzania skorowidzami 

4.1.2.12.1 Przeznaczenie 

Zadaniem usługi jest dostarczenie funkcjonalności aktualizacji skorowidzów w oparciu o dane z 

systemów dziedzinowych. 

4.1.2.12.2 Lista interfejsów udostępnianych przez usługę 
Usługa nie udostępnia interfejsów zewnętrznych 

4.1.2.12.3 Lista interfejsów wykorzystywanych przez usługę 
Usługa nie wykorzystuje interfejsów zewnętrznych 

4.1.2.12.4 Zakres produktu 

Zakres produktu jest zgodny z usługą  AS.29.Usługa zarządzania skorowidzami systemu Geoportal 

object SPZGIK.AS.018 Usługa komunikacj i SPZGIK z sy...

SPZGIK.AS.018 Usługa 

komunikacj i SPZGIK z 

systemem 

finansowo-księgowym

Użytkownik wewnętrzny

«datastore»

SPZGIK.DS.011 

Ewidencja klientów

«datastore»

SPZGIK.DS.002 

Rejestr wniosków o 

udostępnienie 

materiałów zasobu
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4.1.2.12.5 Diagram architektury dla usługi aplikacyjnej 

 

Rysunek 52. Diagram architektury - SPZGIK.AS.021 Usługa zarządzania skorowidzami    

 

4.1.3 Usługi portalu PZGIK poziomu centralnego 

4.1.3.1 SPZGIK.AS.010 Usługa zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych 

4.1.3.1.1 Przeznaczenie 

Zadaniem usługi jest dostarczenie funkcjonalności zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych 

oraz przekazywania wyników tych prac poprzez Portal PZGIK. 

4.1.3.1.2 Lista interfejsów udostępnianych przez usługę 
Usługa nie udostępnia interfejsów zewnętrznych 

4.1.3.1.3 Lista interfejsów wykorzystywanych przez usługę 
Usługa nie wykorzystuje interfejsów zewnętrznych 

4.1.3.1.4 Zakres produktu 

SPZGIK.F.023 Zgłaszanie pracy geodezyjnej 

SPZGIK.F.024 Przekazywanie wyników pracy geodezyjnej do zasobu 

SPZGIK.F.062 Tryb udostępniania materiałów zasobu 

SPZGIK.F.097 Autoryzacja klienta internetowego 

SPZGIK.F.102 Udostępnianie informacji o statusie sprawy w Portalu PZGIK 

SPZGIK.F.103 Udostępnienie DOO w Portalu PZGIK 

object SPZGIK.AS.021 Usł...

SPZGIK.AS.021 

Usługa zarządzania 

skorowidzami

Użytkownik wewnętrzny

«datastore»

SPZGIK.DS.006 

Skorowidze
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SPZGIK.F.120 Udostępnianie dokumentów elektronicznych w Portalu PZGIK 

4.1.3.1.5 Diagram architektury dla usługi aplikacyjnej 

 

Rysunek 53. Diagram architektury - SPZGIK.AS.010 Usługa zgłaszania prac geodezyjnych i 

kartograficznych  

 

4.1.3.2 SPZGIK.AS.011 Usługa składania wniosków o udostępnienie materiałów zasobu 

4.1.3.2.1 Przeznaczenie 

Zadaniem usługi jest dostarczenie funkcjonalności pozwalającej na wybór materiałów i złożenie 

wniosku o udostępnienie materiałów zasobu poprzez Portal PZGIK. Usługa umożliwia także śledzenie 

stanu realizacji złożonego wniosku przez klienta CODGiK zalogowanego do Portalu PZGIK. 

4.1.3.2.2 Lista interfejsów udostępnianych przez usługę 
Usługa nie udostępnia interfejsów zewnętrznych 

4.1.3.2.3 Lista interfejsów wykorzystywanych przez usługę 
Usługa nie wykorzystuje interfejsów zewnętrznych 

4.1.3.2.4 Zakres produktu 

SPZGIK.F.022 Udostępnianie kopii materiałów osobom uprawnionym 

SPZGIK.F.062 Tryb udostępniania materiałów zasobu 

SPZGIK.F.097 Autoryzacja klienta internetowego 

SPZGIK.F.102 Udostępnianie informacji o statusie sprawy w Portalu PZGIK 

SPZGIK.F.103 Udostępnienie DOO w Portalu PZGIK 

object SPZGIK.AS.010 Usługa zgłaszania prac geodezyjnych i ka...

SPZGIK.AS.010 

Usługa zgłaszania 

prac geodezyjnych i 

kartograficznych

Użytkownik uwierzytelniony

SPZGIK.AS.003 

Usługa zarządzania 

zgłoszeniami prac

SPZGIK.AS.002 

Usługa zarządzania 

materiałami zasobu
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SPZGIK.F.120 Udostępnianie dokumentów elektronicznych w Portalu PZGIK 

SPZGIK.F.131 Zawartość wniosku o udostępnienie materiałów 

SPZGIK.F.132 Podpis wniosku o udostępnienie materiałów 

4.1.3.2.5 Diagram architektury dla usługi aplikacyjnej 

 

Rysunek 54. Diagram architektury - SPZGIK.AS.011 Usługa składania wniosków o udostępnienie 

materiałów zasobu  

 

4.1.3.3 SPZGIK.AS.012 Usługa wnoszenia opłat 

4.1.3.3.1 Przeznaczenie 

Zadaniem usługi jest umożliwienie wniesienia opłaty za udostępnienie materiałów zasobu za 

pośrednictwem Portalu PZGIK. 

4.1.3.3.2 Lista interfejsów udostępnianych przez usługę 
Usługa nie udostępnia interfejsów zewnętrznych 

4.1.3.3.3 Lista interfejsów wykorzystywanych przez usługę 
Usługa nie wykorzystuje interfejsów zewnętrznych 

4.1.3.3.4 Zakres produktu 

SPZGIK.F.026 Opłata elektroniczna 

SPZGIK.F.062 Tryb udostępniania materiałów zasobu 

object SPZGIK.AS.011 Usługa składania wniosków o ...

SPZGIK.AS.011 

Usługa składania 

wniosków o 

udostępnienie 

materiałów zasobu

SPZGIK.AS.004 

Usługa zarządzania 

wnioskami o 

udostępnienie 

materiałów

Użytkownik uwierzytelniony

SPZGIK.AS.012 

Usługa wnoszenia 

opłat
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4.1.3.3.5 Diagram architektury dla usługi aplikacyjnej 

 

Rysunek 55. Diagram architektury - SPZGIK.AS.012 Usługa wnoszenia opłat  

 

4.1.3.4 SPZGIK.AS.013 Usługa przeglądania asortymentu materiałów zasobu 

4.1.3.4.1 Przeznaczenie 

Zadaniem usługi jest dostarczenie funkcjonalności przeglądania asortymentu materiałów zasobu, 

przeglądania skorowidzów materiałów zasobu, wyszukiwania materiałów spełniających zadane 

warunki oraz definiowania zakresu rzeczowego wniosku (koszyka zamówienia). 

4.1.3.4.2 Lista interfejsów udostępnianych przez usługę 
Usługa nie udostępnia interfejsów zewnętrznych 

4.1.3.4.3 Lista interfejsów wykorzystywanych przez usługę 
Usługa nie wykorzystuje interfejsów zewnętrznych 

4.1.3.4.4 Zakres produktu 

SPZGIK.F.066 Rozszerzenie zakresu danych 

SPZGIK.F.111 Obliczenie opłaty za udostępnienie materiałów 

object SPZGIK.AS.012 Usługa wnoszenia opłat

SPZGIK.AS.012 

Usługa wnoszenia 

opłat

Użytkownik uwierzytelniony

«datastore»

SPZGIK.DS.002 

Rejestr wniosków o 

udostępnienie 

materiałów zasobu

Usługa płatności 

internetowych KIR
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4.1.3.4.5 Diagram architektury dla usługi aplikacyjnej 

 

Rysunek 56. Diagram architektury - SPZGIK.AS.013 Usługa przeglądania asortymentu materiałów 

zasobu  

 

4.1.3.5 SPZGIK.AS.014 Usługa zarządzania kontem użytkownika 

4.1.3.5.1 Przeznaczenie 

Zadaniem usługi jest udostępnienie funkcjonalności zarządzania własnym kontem przez użytkownika. 

4.1.3.5.2 Lista interfejsów udostępnianych przez usługę 
Usługa nie udostępnia interfejsów zewnętrznych 

4.1.3.5.3 Lista interfejsów wykorzystywanych przez usługę 
Usługa nie wykorzystuje interfejsów zewnętrznych 

4.1.3.5.4 Zakres produktu 

SPZGIK.F.128 Zakładanie kont przez użytkowników Portalu PZGIK 

SPZGIK.F.129 Edycja danych podmiotu przez użytkownika Portalu PZGIK 

object SPZGIK.AS.013 Usługa przeglądania asortymentu materiałów zasobu

Użytkownik

SPZGIK.AS.013 Usługa 

przeglądania asortymentu 

materiałów zasobu

«datastore»

SPZGIK.DS.006 

Skorowidze

«datastore»

SPZGIK.DS.010 

Ewidencja 

asortymentu

«datastore»

SPZGIK.DS.001 

Ewidencja 

materiałów zasobu
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4.1.3.5.5 Diagram architektury dla usługi aplikacyjnej 

 

Rysunek 57. Diagram architektury - SPZGIK.AS.014 Usługa zarządzania kontem użytkownika  

 

4.1.3.6 SPZGIK.AS.019 Usługa pobierania materiałów zasobu 

4.1.3.6.1 Przeznaczenie 

Zadaniem usługi jest dostarczenie funkcjonalności pobierania udostępnionych na wniosek 

materiałów zasobu przez uprawnionego użytkownika. 

4.1.3.6.2 Lista interfejsów udostępnianych przez usługę 
Usługa nie udostępnia interfejsów zewnętrznych 

4.1.3.6.3 Lista interfejsów wykorzystywanych przez usługę 
Usługa nie wykorzystuje interfejsów zewnętrznych 

4.1.3.6.4 Zakres produktu 

SPZGIK.F.022 Udostępnianie kopii materiałów osobom uprawnionym 

object SPZGIK.AS.014 Usługa z...

SPZGIK.AS.014 

Usługa zarządzania 

kontem użytkownika

Użytkownik uwierzytelniony

«datastore»

SPZGIK.DS.011 

Ewidencja klientów
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4.1.3.6.5 Diagram architektury dla usługi aplikacyjnej 

 

Rysunek 58. Diagram architektury - SPZGIK.AS.019 Usługa pobierania materiałów zasobu  

 

4.1.3.7 SPZGIK.AS.022 Usługa weryfikacji autentyczności licencji 

4.1.3.7.1 Przeznaczenie 

Zadaniem usługi jest udostępnienie funkcjonalności weryfikacji autentyczności licencji 

wygenerowanej przez System PZGIK. 

4.1.3.7.2 Lista interfejsów udostępnianych przez usługę 
Usługa nie udostępnia interfejsów zewnętrznych 

4.1.3.7.3 Lista interfejsów wykorzystywanych przez usługę 
Usługa nie wykorzystuje interfejsów zewnętrznych 

4.1.3.7.4 Zakres produktu 

SPZGIK.F.130 Weryfikacja autentyczności licencji wygenerowanej przez system PZGIK 

object SPZGIK.AS.019 Usługa p...

Użytkownik uwierzytelniony

SPZGIK.AS.019 

Usługa pobierania 

materiałów zasobu

«datastore»

SPZGIK.DS.012 

Udostępnione pliki
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4.1.3.7.5 Diagram architektury dla usługi aplikacyjnej 

 

Rysunek 59. Diagram architektury - SPZGIK.AS.022 Usługa weryfikacji autentyczności licencji      

 
 

4.2 Usługi udostępniane przez system na szynie usług Geoportal 
Pakiet zawiera opis usług systemu PZGIK, które zostaną udostępnione dla innych systemów 

informatycznych za pośrednictwem szyny usług Geoportal. 

object SPZGIK.AS.022 Usługa weryfikacj i autentyczności licencj i

SPZGIK.AS.022 

Usługa weryfikacj i 

autentyczności 

licencj i

Użytkownik

«datastore»

SPZGIK.DS.003 

Rejestr zgłoszeń

«datastore»

SPZGIK.DS.002 

Rejestr wniosków o 

udostępnienie 

materiałów zasobu
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4.2.1 Usługi integracyjne Systemu PZGIK 

 

Rysunek 60. Diagram architektury - Usługi integracyjne Systemu PZGIK  

 
 

4.2.1.1 SPZGIK.AS.017 Usługa komunikacji SPZGIK z systemami dziedzinowymi 

4.2.1.1.1 Przeznaczenie 

Zadaniem usługi jest umożliwienie komunikacji pomiędzy systemem PZGIK a systemami 

dziedzinowymi. 

Usługa umożliwia systemom dziedzinowym integrującym się z SPZGIK: 

1. pobranie informacji o wnioskach o udostępnienie materiałów zasobu zarejestrowanych w 

SPZGIK; 

2. pobranie informacji o zgłoszeniach prac geodezyjnych i kartograficznych zarejestrowanych w 

SPZGIK; 

3. pobranie informacji o wnioskach o wyłączenie materiałów z zasobu zarejestrowanych w SPZGIK; 

4. pobranie informacji szczegółowych o wybranym wniosku/zgłoszeniu wymienionych w pk1. 1-3 

wraz z jego zasięgiem przestrzennym 

5. zmianę statusu sprawy prowadzonej w SPZGIK; 

6. dołączenie dokumentu elektronicznego do sprawy prowadzonej w SPZGIK (w tym dokumentów 

zawierających informacje niezbędne do przygotowania pisma z odpowiedzią dotyczącą: zleceń na 

dane, zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, zamówień na dane oraz zapytań o dane); 

7. przekazanie do SPZGIK zasięgu przestrzennego wniosku/zgłoszenia utworzonego w systemie 

dziedzinowym; 

8. przekazanie do SPZGIK adresu URL dla lokalizacji zawierającej pliki przeznaczone do 

udostępnienia oraz zasięgu przestrzennego udostępnionych danych; 

object Usługi integracyjne Systemu PZGIK

SPZGIK.AS.017 

Usługa 

komunikacj i 

SPZGIK z 

systemami 

dziedzinowymi

INT.01 Interfejs komunikacji z systemami dziedzinowymi

AS.34 Usługa szyny usług



 

 
 

Strona 154 z 230 
   

9. zasilenie systemu SPZGIK informacjami o dostępności gotowych plików dla poszczególnych 

produktów w celu automatyzacji procesu udostępniania materiałów zamówionych poprzez Portal 

PZGIK 

10. przekazanie przez system dziedzinowy informacji potrzebnych do przeprowadzenia wyceny w 

systemie PZGiK (zakres rzeczowy wniosku/zgłoszenia) 

Na etapie implementacji systemu zostaną ustalone szczegółowe parametry poszczególnych operacji. 

4.2.1.1.2 Lista interfejsów udostępnianych przez usługę 

 INT.01 Interfejs komunikacji z systemami dziedzinowymi 

4.2.1.1.3 Lista interfejsów wykorzystywanych przez usługę 
Usługa nie wykorzystuje interfejsów zewnętrznych 

 

4.2.1.1.4 Zakres produktu 

SPZGIK.F.041 Integracja z systemami dziedzinowymi 

SPZGIK.F.050 Komunikacja z Systemami Dziedzinowymi 

SPZGIK.F.058 Zakres wsparcia wyłączania danych z PZGiK 

SPZGIK.F.065 Usługa sieciowa 

SPZGIK.F.067 Wsparcie udostępniania danych plikowych z systemów dziedzinowych 
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4.2.1.1.5 Diagram architektury dla usługi aplikacyjnej 

 

Rysunek 61. Diagram architektury - SPZGIK.AS.017 Usługa komunikacji SPZGIK z systemami 

dziedzinowymi      

4.3 Wykorzystanie usług zewnętrznych  

4.3.1 Usługi zewnętrzne zarejestrowane na szynie usług Geoportal 

Wykorzystanie usług zewnętrznych zarejestrowanych na szynie usług Geoportal przedstawiono na 

diagramie. System PZGIK będzie korzystał z niżej wymienionych usług: 

1. AS.36 Usługa bezpieczeństwa, uwierzytelniania i autoryzacji - usługa zostanie wykorzystana w 

zakresie uwierzytelniania użytkowników Systemu, autoryzacji czynności wykonywanych w 

Systemie jak również w zakresie podpisywania dokumentów elektronicznych 

2. AS.40 Usługa zarządzania tożsamością - usługa zostanie wykorzystana do zakładania i edycji kont 

użytkowników wewnętrznych systemu PZGIK, przydzielania uprawnień oraz rejestrowania się 

użytkowników zewnętrznych w portalu PZGIK 

3. AS.43 Usługa Geoservices REST- usługa zostanie wykorzystana do przeglądania danych 

publikacyjnych Geoportalu w aplikacjach systemu PZGIK. 

 

object SPZGIK.AS.017 Usługa komunikacj i SPZGIK z systemami dziedzinowymi

SPZGIK.AS.017 Usługa 

komunikacj i SPZGIK z 

systemami 

dziedzinowymi

System dziedzinowy

SPZGIK.DS.003 

Rejestr zgłoszeń

SPZGIK.DS.002 

Rejestr wniosków o 

udostępnienie 

materiałów zasobu

SPZGIK.DS.007 

Rejestr pism

SPZGIK.DS.008 

Pisma

SPZGIK.DS.001 

Ewidencja 

materiałów zasobu
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Rysunek 62. Diagram architektury - Wykorzystanie usług zewnętrznych zarejestrowanych na szynie usług 

Geoportal  

 

4.3.2 Usługi zewnętrzne niezarejestrowane na szynie usług Geoportal 

Pakiet zawiera opis zewnętrznych usług i systemów informatycznych, z których korzystać będzie 

system PZGIK, a które nie są zarejestrowane na szynie usług Geoportal 

4.3.2.1 EZD GUGIK 

4.3.2.1.1 Przeznaczenie 

System elektronicznego zarządzania dokumentacją wdrożony w GUGIK. Komunikacja pomiędzy 

systemami EZD GUGIK i PZGIK będzie odbywała się za pośrednictwem ESP CODGIK 

zaimplementowanej na platformie ePUAP. 

4.3.2.2 Usługa ESP CODGIK 

4.3.2.2.1 Przeznaczenie 

Usługa elektronicznej skrzynki podawczej systemu ePUAP świadczona na rzecz CODGIK. 

 

object Wykorzystanie usług zewnętrznych zarejestrowanych na szynie usług Geoportal

AS.36 Usługa 

bezpieczeństwa, 

uwierzytelniania i 

autoryzacj i

AS.34 Usługa szyny usług

Usługi aplikacj i zarządzania PZGIK

+ SPZGIK.AS.001 Usługa zarządzania dokumentami

+ SPZGIK.AS.002 Usługa zarządzania materiałami zasobu

+ SPZGIK.AS.003 Usługa zarządzania zgłoszeniami prac

+ SPZGIK.AS.004 Usługa zarządzania wnioskami o udostępnienie materiałów

+ SPZGIK.AS.005 Usługa zarządzania klientami

+ SPZGIK.AS.006 Usługa zarządzania asortymentem

+ SPZGIK.AS.007 Usługa raportowania

+ SPZGIK.AS.009 Usługa zarządzania kopiami bezpieczeństwa materiałów zasobu

+ SPZGIK.AS.015 Usługa generowania metadanych

+ SPZGIK.AS.016 Usługa zarządzania usługą pobierania materiałów zasobu

+ SPZGIK.AS.018 Usługa komunikacji SPZGIK z systemem finansowo-księgowym

+ SPZGIK.AS.021 Usługa zarządzania skorowidzami

SPZGIK.AS.010 

Usługa zgłaszania 

prac geodezyjnych i 

kartograficznych

SPZGIK.AS.011 

Usługa składania 

wniosków o 

udostępnienie 

materiałów zasobu

SPZGIK.AS.012 

Usługa wnoszenia 

opłat

SPZGIK.AS.014 

Usługa 

zarządzania 

kontem 

użytkownika

AS.40.Usługa 

zarządzania 

tożsamością

AS.43.Usługa 

GeoServ ices REST

SPZGIK.AS.013 Usługa 

przeglądania asortymentu 

materiałów zasobu
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4.3.2.3 Usługa płatności internetowych KIR 

4.3.2.3.1 Przeznaczenie 

Zewnętrzny system obsługi płatności internetowych Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. 

4.1 Realizacja wymagań dotyczących szyny usług Geoportalu 
Niżej wymienione wymagania dotyczące szyny usług zrealizowane zostaną przy pomocy 

oprogramowania iMapESB wdrożonego w ramach systemu Geoportal: 

 SPZGIK.F.087 Szyna usług 

 SPZGIK.F.088 Wsparcie usług OGC 

 SPZGIK.F.089 Wsparcie filtrów 

 SPZGIK.F.090 Wsparcie instancji usług 

 SPZGIK.F.091 Autoryzacja 

 SPZGIK.F.119 Ograniczenia przestrzenne i czasowe w dostępie do usług 
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5 Model komunikacji z zewnętrznymi źródłami danych 

5.1 Katalog zewnętrznych źródeł danych 

5.1.1 SPZGIK.EDS.1 Skorowidze 

Siatki arkuszy zawierające informację o zasięgu wykonanych opracowań - skorowidze materiałów 

kartograficznych (analogowych i cyfrowych) o charakterze arkuszowym. 

5.1.1.1 Zakres danych, który może zostać wykorzystany przez system 

Wykorzystywane są tylko informacje określone w modelu danych PZGiK, chociaż zakres informacyjny 

danych źródłowych dla skorowidzów jest różny w zależności od grupy asortymentowej. 

5.1.1.2 Forma udostępniania danych 

Dane udostępniane są w plikach w formacie ESRI Shapefile, ESRI geobazy lub widoków tabel baz 

danych. 

5.1.1.3 Dysponent danych 

CODGiK: DFT, DOP, DSI-GIS 

5.1.1.4 Typ pozyskania danych 

Na żądanie. 

5.1.1.5 Sposób pozyskania danych 

Import plików. 

5.1.1.6 Cykliczność pozyskiwania danych 

Skorowidze aktualizowane są na bieżąco, w miarę przyjmowania nowych danych do zasobu. Część 

informacji, dotycząca ewidencji materiałów zasobu, może być skutecznie zasilona informacjami 

gromadzonymi w skorowidzach, np. położenie, aktualność, godło, skala, układ odniesienia. 

5.1.2 SPZGIK.EDS.2 Skorowidz prac 

Zasięgi zgłoszonych/przyjętych do zasobu prac geodezyjnych i kartograficznych. 

5.1.2.1 Zakres danych, który może zostać wykorzystany przez system 

Zasięgi prac. 

5.1.2.2 Forma udostępniania danych 

Geobaza ESRI 

5.1.2.3 Dysponent danych 

CODGiK, DSI - GIS 

5.1.2.4 Typ pozyskania danych 

Na żądanie. 

5.1.2.5 Sposób pozyskania danych 

Import danych przestrzennych. 
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5.1.2.6 Cykliczność pozyskiwania danych 

Ze względu na brak informacji przestrzennej w systemie Ośrodek, zidentyfikowano magazyn 

zawierający informacje o zasięgach prac. Zasilenie danymi będzie jednorazowe, gdyż po wdrożeniu 

systemu PZGiK, informacja o zasięgach zgłaszanych/przyjmowanych prac będzie wprowadzana 

bezpośrednio w systemie. 

5.2 Katalog interfejsów 

5.2.1 INT.03 Interfejs komunikacji z systemem ePUAP 

Interfejs będzie umożliwiał automatyczne pobieranie do systemu PZGiK wniosków, kierowanych do 

CODGiK poprzez ePUAP - oraz wysyłanie z systemu PZGiK poprzez system ePUAP odpowiedzi do 

Klientów.Interfejs będzie również umożliwiał komunikację pomiędzy systemami PZGiK i EZD GUGiK - z 

wykorzystaniem ePUAP-u. 

5.2.1.1 Nazwa podmiotu lub systemu 

Portal ePUAP 

5.2.1.2 Zakres informacyjny 

1. Pobieranie pism przychodzących; 

2. Wysyłanie pism przygotowanych w systemie PZGiK, przeznaczonych do przesłania poprzez 

system ePUAP; 

3. Sprawdzanie podpisu pod dokumentami przesyłanymi, podpisanymi mechanizmami systemu 

ePUAP; 

4. Podpisywanie pism wychodzących, przesyłanych poprzez ePUAP 

5.2.1.3 Rodzaj interfejsu 

API 

5.2.1.4 Typ interfejsu 

Automatyczny 

5.2.1.5 Forma 

SOAP 

5.2.1.6 Podmiot dokonujący wymiany 

System ePUAP 

5.2.1.7 Kierunek wymiany danych 

Dwukierunkowo 

5.2.1.8 Częstość 

Interfejs jest uruchamiany w momencie zgłoszenia przez ePUAP nadejścia pisma przychodzącego lub 

w momencie przekazania dokumentu do przesłania przez ePUAP. 

5.2.1.9 Opcjonalność 

Wymagany 
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5.2.2 INT.01 Interfejs komunikacji z systemami dziedzinowymi 

Usługa umożliwiająca komunikację pomiędzy Systemem PZGIK a systemami dziedzinowymi. Jest to 

usługa sieciowa, wykorzystująca protokół komunikacyjny SOAP.  

5.2.2.1 Nazwa podmiotu lub systemu 

System PZGIK 

5.2.2.2 Zakres informacyjny 

Usługa będzie udostępniała następujące operacje: 

1. pobranie informacji o wnioskach o udostępnienie materiałów zasobu zarejestrowanych w 

SPZGIK; 

2. pobranie informacji o zgłoszeniach prac geodezyjnych i kartograficznych zarejestrowanych w 

SPZGIK; 

3. pobranie informacji o wnioskach o wyłączenie materiałów z zasobu zarejestrowanych w SPZGIK; 

4. pobranie informacji szczegółowych o wybranym wniosku/zgłoszeniu wymienionych w pk1. 1-3 

wraz z jego zasięgiem przestrzennym 

5. zmianę statusu sprawy prowadzonej w SPZGIK; 

6. dołączenie dokumentu elektronicznego do sprawy prowadzonej w SPZGIK (w tym dokumentów 

zawierających informacje niezbędne do przygotowania pisma z odpowiedzią dotyczącą: zleceń na 

dane, zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, zamówień na dane oraz zapytań o dane); 

7. przekazanie do SPZGIK zasięgu przestrzennego wniosku/zgłoszenia utworzonego w systemie 

dziedzinowym; 

8. przekazanie do SPZGIK adresu URL dla lokalizacji zawierającej pliki przeznaczone do 

udostępnienia oraz zasięgu przestrzennego udostępnionych danych; 

9. zasilenie systemu SPZGIK informacjami o dostępności gotowych plików dla poszczególnych 

produktów w celu automatyzacji procesu udostępniania materiałów zamówionych poprzez Portal 

PZGIK 

10. przekazanie przez system dziedzinowy informacji potrzebnych do przeprowadzenia wyceny w 

systemie PZGiK (zakres rzeczowy wniosku/zgłoszenia) 

Na etapie implementacji systemu zostaną ustalone szczegółowe parametry poszczególnych 

operacji. 

5.2.2.3 Rodzaj interfejsu 

API 

5.2.2.4 Typ interfejsu 

Automatyczny 

5.2.2.5 Forma 

SOAP 
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5.2.2.6 Podmiot dokonujący wymiany 

System dziedzinowy 

5.2.2.7 Kierunek wymiany danych 

Dwukierunkowo 

5.2.2.8 Częstość 

Na żądanie 

5.2.2.9 Opcjonalność 

Wymagany 

5.2.3 INT.02 Interfejs komunikacji  z systemem Fakir 

Interfejs plikowy, umożliwiający przenoszenie informacji o dokumentach wygenerowanych w 

systemie PZGiK do systemu Fakir. Pliki z systemu PZGiK będą generowane na żądanie Użytkownika. 

5.2.3.1 Nazwa podmiotu lub systemu 

Fakir 

5.2.3.2 Zakres informacyjny 

1. Faktury i dokumenty DWO przeznaczone do zaksięgowania - wraz z informacjami o  kontach na 

których mają zostać zaksięgowane dokumenty.  

5.2.3.3 Rodzaj interfejsu 

Plikowy 

5.2.3.4 Typ interfejsu 

Interfejs uruchamiany przez Użytkownika poprzez wykorzystanie funkcjonalności systemu PZGiK. 

Wygenerowane z systemu PZGiK pliki muszą zostać następnie zaimportowane do systemu Fakir. 

5.2.3.5 Forma 

Pliki *.CSV 

5.2.3.6 Podmiot dokonujący wymiany 

System Fakir 

5.2.3.7 Kierunek wymiany danych 

Generowane w systemie PZGiK są importowane w systemie Fakir. 

5.2.3.8 Częstość 

Na żądanie 

5.2.3.9 Opcjonalność 

Wymagany 
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6 Model danych 

Logiczny model danych magazynów danych PZGIK zawarty jest w dokumencie „PZGiK2/3/10 

Dokumentacja baz danych - model logiczny”. 

6.1 Magazyny pomocnicze 

6.1.1 SPZGIK.DS.007 Rejestr pism 

6.1.1.1 Przedmiot 

Magazyn zawiera dane niezbędne do prowadzenia rejestru pism i dokumentów niepodlegających 

ewidencji materiałów zasobu. 

6.1.1.2 Dane wolumetryczne 

Objętość magazynu - ok. 1 GB. Szacowany roczny przyrost danych 0,1 GB. 

6.1.1.3 Jednostka prowadząca 

Magazyn prowadzony jest przez CODGiK – sekretariat i komórki merytoryczne. 

6.1.1.4 Wykorzystanie przez usługi aplikacyjne 

Magazyn wykorzystywany jest przez następujące usługi aplikacyjne: 

 SPZGIK.AS.001 Usługa zarządzania dokumentami 

 SPZGIK.AS.007 Usługa raportowania 

 SPZGIK.AS.017 Usługa komunikacji SPZGIK z systemami dziedzinowymi 

6.1.2 SPZGIK.DS.008 Pisma 

6.1.2.1 Przedmiot 

Magazyn zawiera pisma i dokumenty elektroniczne niepodlegające ewidencji materiałów zasobu. 

6.1.2.2 Dane wolumetryczne 

Objętość magazynu - ok. 150 GB. Szacowany roczny przyrost danych - 15 GB. 

6.1.2.3 Jednostka prowadząca 

Magazyn prowadzony jest przez CODGiK – sekretariat i komórki merytoryczne. 

6.1.2.4 Wykorzystanie przez usługi aplikacyjne 

Magazyn wykorzystywany jest przez następujące usługi aplikacyjne: 

 SPZGIK.AS.001 Usługa zarządzania dokumentami 

 SPZGIK.AS.017 Usługa komunikacji SPZGIK z systemami dziedzinowymi 
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6.1.3 SPZGIK.DS.009 Szablony pism 

6.1.3.1 Przedmiot 

Magazyn zawiera szablony pism. 

6.1.3.2 Dane wolumetryczne 

Objętość magazynu - ok. 10 MB. Roczny przyrost danych - zaniedbywalny. 

6.1.3.3 Jednostka prowadząca 

Magazyn prowadzony jest przez CODGiK. 

6.1.3.4 Wykorzystanie przez usługi aplikacyjne 

Magazyn wykorzystywany jest przez następujące usługi aplikacyjne: 

 SPZGIK.AS.001 Usługa zarządzania dokumentami 

6.1.4 SPZGIK.DS.010 Ewidencja asortymentu 

6.1.4.1 Przedmiot 

Magazyn zawiera dane niezbędne do prowadzenia ewidencji asortymentu produktów i usług CODGIK 

oraz tabele stawek i współczynników niezbędne do obliczenia wysokości opłat za udostępnienie 

materiałów zasobu. 

6.1.4.2 Dane wolumetryczne 

Objętość magazynu - ok. 10 MB. Nie zakłada się istotnych zmian w objętości magazynu. 

6.1.4.3 Jednostka prowadząca 

Magazyn prowadzony jest przez CODGiK. 

6.1.4.4 Wykorzystanie przez usługi aplikacyjne 

Magazyn wykorzystywany jest przez następujące usługi aplikacyjne: 

 SPZGIK.AS.006 Usługa zarządzania asortymentem 

 SPZGIK.AS.013 Usługa przeglądania asortymentu materiałów zasobu 

6.1.5 SPZGIK.DS.011 Ewidencja klientów 

6.1.5.1 Przedmiot 

Magazyn zawiera dane niezbędne do prowadzenia ewidencji klientów CODGIK oraz do zarządzania 

relacjami z klientami. 

6.1.5.2 Dane wolumetryczne 

Objętość magazynu - ok. 100 MB. Szacowany roczny przyrost danych - 10 MB. 

6.1.5.3 Jednostka prowadząca 

Magazyn prowadzony jest przez CODGiK – głównie sekretariat. 

6.1.5.4 Wykorzystanie przez usługi aplikacyjne 

Magazyn wykorzystywany jest przez następujące usługi aplikacyjne: 
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 SPZGIK.AS.005 Usługa zarządzania klientami 

 SPZGIK.AS.007 Usługa raportowania 

 SPZGIK.AS.014 Usługa zarządzania kontem użytkownika 

 SPZGIK.AS.018 Usługa komunikacji SPZGIK z systemem finansowo-księgowym 

6.1.6 SPZGIK.DS.012 Udostępnione pliki 

6.1.6.1 Przedmiot 

Magazyn zawiera paczki danych przygotowane do udostępnienia innymi kanałami niż usługi 

pobierania OGC. 

6.1.6.2 Dane wolumetryczne 

Objętość magazynu - ok. 20 TB. Szacowany roczny przyrost danych 2 TB. 

Zakłada się 30-dniową rotację danych. Z magazynu należy usuwać pakiety, dla których skończył się 

czas udostępniania (np. po zgraniu danych na nośniki, po pobraniu danych z FTP). 

6.1.6.3 Jednostka prowadząca 

Magazyn prowadzony jest przez CODGiK – komórki merytoryczne. 

6.1.6.4 Wykorzystanie przez usługi aplikacyjne 

Magazyn wykorzystywany jest przez następujące usługi aplikacyjne: 

 SPZGIK.AS.019 Usługa pobierania materiałów zasobu 

 SPZGIK.AS.016 Usługa zarządzania usługą pobierania materiałów zasobu 

 

6.2 Magazyny systemu gromadzenia danych 
 

6.2.1 SPZGIK.DS.001 Ewidencja materiałów zasobu 

6.2.1.1 Przedmiot 

Magazyn zawiera dane niezbędne do prowadzenia ewidencji materiałów zasobu zgodnie z art. 9 

rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i 

trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

6.2.1.2 Dane wolumetryczne 

Objętość magazynu - ok. 2 GB. Szacowany roczny przyrost danych - 0,2 GB. 

6.2.1.3 Jednostka prowadząca 

Magazyn prowadzony jest przez CODGiK – komórki merytoryczne. 

6.2.1.4 Zakres terytorialny 

Dane obejmują zasięgiem cały kraj. 
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6.2.1.5 Harmonizacja 

Nie dotyczy. 

6.2.1.6 Wykorzystanie przez usługi aplikacyjne 

Magazyn wykorzystywany jest przez następujące usługi aplikacyjne: 

 SPZGIK.AS.002 Usługa zarządzania materiałami zasobu 

 SPZGIK.AS.007 Usługa raportowania 

 SPZGIK.AS.015 Usługa generowania metadanych 

 SPZGIK.AS.017 Usługa komunikacji SPZGIK z systemami dziedzinowymi 

 SPZGIK.AS.006 Usługa zarządzania asortymentem 

 SPZGIK.AS.013 Usługa przeglądania asortymentu materiałów zasobu 

6.2.2 SPZGIK.DS.002 Rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu 

6.2.2.1 Przedmiot 

Magazyn zawiera dane niezbędne do prowadzenia rejestru wniosków o udostępnienie materiałów 

zasobu zgodnie z art. 10 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w 

sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

6.2.2.2 Dane wolumetryczne 

Objętość magazynu - ok. 1 GB. Szacowany roczny przyrost danych - 0,1 GB. 

6.2.2.3 Jednostka prowadząca 

Magazyn prowadzony jest przez CODGiK – sekretariat i komórki merytoryczne. 

6.2.2.4 Zakres terytorialny 

Wnioski o udostępnienie dotyczą obszaru całego kraju.  

6.2.2.5 Harmonizacja 

Nie dotyczy. 

6.2.2.6 Wykorzystanie przez usługi aplikacyjne 

Magazyn wykorzystywany jest przez następujące usługi aplikacyjne: 

 SPZGIK.AS.004 Usługa zarządzania wnioskami o udostępnienie materiałów 

 SPZGIK.AS.007 Usługa raportowania 

 SPZGIK.AS.018 Usługa komunikacji SPZGIK z systemem finansowo-księgowym 

 SPZGIK.AS.017 Usługa komunikacji SPZGIK z systemami dziedzinowymi 

 SPZGIK.AS.012 Usługa wnoszenia opłat 

 SPZGIK.AS.016 Usługa zarządzania usługą pobierania materiałów zasobu 
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 SPZGIK.AS.011 Usługa składania wniosków o udostępnienie materiałów zasobu  

6.2.3 SPZGIK.DS.003 Rejestr zgłoszeń 

6.2.3.1 Przedmiot 

Magazyn zawiera dane niezbędne do prowadzenia rejestru zgłoszeń zgodnie z art. 8 rozporządzenia 

Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

6.2.3.2 Dane wolumetryczne 

Objętość magazynu - ok. 1 GB. Szacowany roczny przyrost danych - 0,1 GB. 

6.2.3.3 Jednostka prowadząca 

Magazyn prowadzony jest przez CODGiK – sekretariat i komórki merytoryczne. 

6.2.3.4 Zakres terytorialny 

Dane obejmują zasięgiem cały kraj. 

6.2.3.5 Harmonizacja 

Nie dotyczy. 

6.2.3.6 Wykorzystanie przez usługi aplikacyjne 

Magazyn wykorzystywany jest przez następujące usługi aplikacyjne: 

 SPZGIK.AS.003 Usługa zarządzania zgłoszeniami prac 

 SPZGIK.AS.007 Usługa raportowania 

 SPZGIK.AS.017 Usługa komunikacji SPZGIK z systemami dziedzinowymi 

6.2.4 SPZGIK.DS.004 Materiały zasobu 

6.2.4.1 Przedmiot 

Magazyn zawiera materiały zasobu w postaci dokumentów elektronicznych. 

Zgodnie z § 3 i 6 rozporządzenia PZGiK materiałami zasobu gromadzonymi w części centralnej są: 

1. Bazy danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1, 4, 5, 9 i 11, art. 7a pkt 16a, art. 24b ust. 1 pkt 

1 ustawy, oraz zintegrowane kopie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy; 

2. Operaty techniczne zawierające rezultaty prac geodezyjnych i kartograficznych, wykonanych w 

związku z tworzeniem, weryfikacją lub aktualizacją baz danych, o których mowa w pkt 1, oraz 

cyfrowe zbiory kopii dokumentów, wchodzących w skład tych operatów; 

3. Mapy topograficzne w skalach: 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e 

pkt 3 ustawy; 

4. Mapy ogólnogeograficzne w skalach: 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000, o których mowa w art. 4 

ust. 1e pkt 4 ustawy; 
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5. Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne, tworzone na podstawie przepisów wydanych 

na podstawie art. 9a ustawy; 

6. Inne opracowania powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz kopie 

baz danych pozyskane z wojewódzkiej i powiatowej części zasobu, niezbędne do realizacji zadań 

Głównego Geodety Kraju w dziedzinie geodezji i kartografii. 

Zarządzaniem materiałów, o których mowa w pkt. 1, 3, 4, 5, 6, zajmują się systemy dziedzinowe. 

Proponujemy by przestrzeń dyskowa, służąca do ich przechowywania, była współdzielona przez 

PZGiK i systemy dziedzinowe, ze względu na: 

 dużą objętość, szczególnie w odniesieniu do danych fotogrametrycznych, 

 wykorzystywaną od pewnego czasu, przez niektóre systemy dziedzinowe, możliwość 

przechowywania operatów wraz ze zbiorami danych przestrzennych, stanowiących część 

składową operatów. 

6.2.4.2 Dane wolumetryczne 

Objętość magazynu - ok. 270 TB. Szacowany roczny przyrost danych - 60 TB. Większość wolumetrii 

tworzą dane fotogrametryczne.  

Liczby nie uwzględniają przyrostu spowodowanego: 

- skanowaniem operatów, które musi być wykonane w ciągu najbliższych 6 lat 

- przeniesieniem do magazynu danych cyfrowych, które obecnie znajdują się na nośnikach.  

Dla określenia w/w wielkości potrzebne jest: 

- określenie warunków technicznych skanowania zasobu 

- przeprowadzenie pilotowego skanowania operatów analogowych na reprezentatywnej próbce 

danych.  

Obecnie można szacować jedynie rząd wielkości: ok. 200 TB. 

W systemie Ośrodek zarejestrowane są 762 operaty. 

 

Dane wolumetryczne określono na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród pracowników GUGiK i 

CODGiK (ankieta zawarta w pliku pzgik_ankieta_wyniki.xls) oraz rozmów z pracownikami CODGiK. 

Poniżej przedstawiono tabelę syntetyczną w zakresie wolumetrii.  

W kolumnie objętość znajduje się aktualna objętość zbioru danych w systemie dziedzinowym w MB. 

W kolumnie przyrost - szacowane tempo przyrostu danych w ciągu roku w GB. 

W kolumnie operat - czy system dziedzinowy przechowuje materiały i dokumenty (materiały zasobu 

nie będące zbiorami danych, np. operaty, dokumenty opłat itp.) 
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System 
dziedzinowy operaty 

objętość 
[GB] 

przyrost 
[GB] 

objętość 
operatów uwagi 

KSZBDOT nie                   
340     

                  
34     

Brak 
danych 

Operaty bieżące będą gromadzone w 
WODGiK 

SZTEMAP  

                
                

150     
 

Obecnie nie ma standardowych opracowań 
kartograficznych. Szacunkowa objętość 
docelowa razem z bazą danych to 1,5 TB  

SZ NMT (DFT) nie 

          
230 000     

          50 
000     

Ok. 5 GB 
na operat 

Przyrost roczny wg ankiety- kilkadziesiąt TB. 
Stąd uśredniona objętość 50 TB. W tym 
zawarta jest objętość bieżąco skanowanych 
analogowych zdjęć lotniczych, których 
docelowa wolumetria szacowana jest na 
100 TB.  
Równolegle funkcjonują 2 systemy 
dziedzinowe. Odnoszą się one do tych 
samych plików danych przestrzennych.  
SZNMT jest w trakcie wdrożenia. 
Bieżące operaty gromadzone są w systemie 
od połowy 2012 roku. Zawierają metadane, 
metryki, aerotriangulację, fotopunkty, linie 
mozaikowania itp.Ich objętość jest rzędu 
pojedynczych GB na operat i są 
uwzględnione w kolumnie objętość. 

SZ PRG  nie                   
340     

                    
1     

Brak 
danych 

 SZ PRNG nie                      
34     

                    
3     

 

Planowany duży przyrost danych po 
załadowaniu nazw geograficznych świata. 

ZSIN nie                
1 500     

                  
50     0 Operaty są gromadzone w PODGiK 

ASG-EUPOS tak              
30 000     

            6 
000     30 TB - objętość razem z operatami 

PRPOG  tak/nie 

                     
20     

                    
0     50 TB 

Szacowana objętość zeskanowanych 
operatów to kilkadziesiąt TB (stąd 
uśredniona wartość 50 TB). W systemie 
dziedzinowym zgromadzona jest nieznaczna 
część operatów, uwzględniona w podanej 
objętości. 

SZ K-GESUT nie                
1 600     

                
160     0 Operaty są gromadzone w PODGiK 

DDZ nie 

               
1 100     

  

Podana objętość obejmuje niestandardowe 
opracowania kartograficzne i mapy 
tematyczne oraz bieżąco skanowane 
elementy operatów takie jak np. 
diapozytywy map.  
Mapy tematyczne SOZO i HYDRO 
gromadzone są pełnymi operatami (komplet 
danych dla poszczególnych arkuszy) 
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6.2.4.3 Jednostka prowadząca 

Magazyn prowadzony jest przez CODGiK – komórki merytoryczne. Zakłada się współdzielenie zasobu 

z systemami dziedzinowymi. 

6.2.4.4 Zakres terytorialny 

Dane obejmują zasięgiem cały kraj. 

6.2.4.5 Harmonizacja 

Nie dotyczy.  

Możliwość wykorzystania zbioru w harmonizacji danych przestrzennych zgodnie z INSPIRE powinna 

być rozpatrywana w odniesieniu do baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1, 4, 5, 9 i 11, 

art. 7a pkt 16a, art. 24b ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz zintegrowanych kopii baz danych, o których mowa 

w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy. Zbiory te są jednak zarządzane przez systemy dziedzinowe i w ramach 

tych systemów problem harmonizacji powinien być rozpatrywany. 

Część zbiorów PZGiK została zgłoszona do ewidencji IIP. Obejmuje je obowiązek corocznego 

raportowania m.in. w zakresie stopnia harmonizacji. 

Zbiór danych Podstawa prawna Identyfikator 

zbioru danych w 

ewidencji IIP 

System 

dziedzinowy 

PRG - Państwowy rejestr granic i 

powierzchni jednostek podziałów 

terytorialnych kraju 

Art. 4 ust. 1 a pkt 4 ustawy PGiK PL.PZGiK.200 SZ PRG 

BDOO - Baza Danych Obiektów 

Ogólnogeograficznych 

Art. 4 ust. 1 a pkt 9 ustawy PGiK PL.PZGiK.201  

Z-BDOT10k - Zintegrowane kopie 

bazy danych obiektów 

topograficznych 

Art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy PGiK PL.PZGiK.202 KSZBDOT 

BDOrto - Ortofotomapa Art. 4 ust. 1 a pkt 11 ustawy PGiK PL.PZGiK.203 SZNMT, DFT 

PRNG - Państwowy Rejestr Nazw 

Geograficznych 

Art. 4 ust. 1 a pkt 5 ustawy PGiK PL.PZGiK.204 SZ PRNG 

BDNMT - Numeryczny Model 

Terenu 

Art. 4 ust. 1 a pkt 11 ustawy PGiK PL.PZGiK.205 SZNMT, DFT 

BDZLiS - Baza danych zobrazowań 

lotniczych i satelitarnych 

Art. 4 ust. 1 a pkt 11 ustawy PGiK PL.PZGIK.2116 SZNMT, DFT 

PRPOG - Państwowy rejestr 

podstawowych osnów 

geodezyjnych, grawimetrycznych i 

Art. 4 ust. 1 a pkt 1 ustawy PGiK PL.PZGIK.2784 PRPOG 
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magnetycznych 

K-GESUT - Krajowa baza danych 

geodezyjnej ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu 

Art. 7a pkt 16a ustawy PGiK W ewidencji IIP 

zgłoszone są zbiory 

prowadzone przez 

starostów/burmistrzów 

SZ K-GESUT 

CR ZSIN Centralne repozytorium 

kopii zbiorów danych ewidencji 

gruntów i budynków  

Art. 24b ust. 1 pkt 1 ustawy PGiK W ewidencji IIP 

zgłoszone są zbiory 

prowadzone przez 

starostów/burmistrzów 

ZSIN 

 

6.2.4.6 Wykorzystanie przez usługi aplikacyjne 

Magazyn wykorzystywany jest przez następujące usługi aplikacyjne: 

 SPZGIK.AS.002 Usługa zarządzania materiałami zasobu 

6.2.5 SPZGIK.DS.005 Kopie bezpieczeństwa 

6.2.5.1 Przedmiot 

Magazyn zawiera kopie bezpieczeństwa materiałów zasobu. 

6.2.5.2 Dane wolumetryczne 

Objętość magazynu - ok. 60 TB. Szacowany roczny przyrost danych 6 TB. 

6.2.5.3 Jednostka prowadząca 

Magazyn prowadzony jest przez CODGiK – Dział Informatyki. 

6.2.5.4 Zakres terytorialny 

Nie dotyczy. 

6.2.5.5 Harmonizacja 

Nie dotyczy. 

6.2.5.6 Wykorzystanie przez usługi aplikacyjne 

Magazyn wykorzystywany jest przez następujące usługi aplikacyjne: 

 SPZGIK.AS.009 Usługa zarządzania kopiami bezpieczeństwa materiałów zasobu  

6.2.6 SPZGIK.DS.006 Skorowidze 

6.2.6.1 Przedmiot 

Magazyn zawiera skorowidze materiałów zasobu. 

6.2.6.2 Dane wolumetryczne 

Objętość magazynu - ok. 10 GB. Szacowany roczny przyrost danych - 1 GB. 

6.2.6.3 Jednostka prowadząca 

Magazyn prowadzony jest przez CODGiK . 
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6.2.6.4 Zakres terytorialny 

Dane obejmują zasięgiem cały kraj – komórki merytoryczne. 

6.2.6.5 Harmonizacja 

Nie dotyczy. 

6.2.6.6 Wykorzystanie przez usługi aplikacyjne 

Magazyn wykorzystywany jest przez następujące usługi aplikacyjne: 

 SPZGIK.AS.007 Usługa raportowania 

 SPZGIK.AS.013 Usługa przeglądania asortymentu materiałów zasobu 

 SPZGIK.AS.021 Usługa zarządzania skorowidzami 

6.2.7 SPZGIK.DS.013 Rejestr wniosków o wyłączenie materiałów z zasobu 

6.2.7.1 Przedmiot 

Magazyn zawiera dane niezbędne do prowadzenia rejestru wniosków o wyłączenie materiałów z 

zasobu. 

6.2.7.2 Dane wolumetryczne 

Obecnie rejestr nie zawiera danych - wyłączenia z zasobu nie miały miejsca.  

Szacowany roczny przyrost danych - 10 MB. 

6.2.7.3 Jednostka prowadząca 

Magazyn prowadzony jest przez CODGiK – sekretariat i komórki merytoryczne. 

6.2.7.4 Zakres terytorialny 

Dane mogą obejmować materiały z całego kraju. 

6.2.7.5 Harmonizacja 

Nie dotyczy. 

6.2.7.6 Wykorzystanie przez usługi aplikacyjne 

Magazyn wykorzystywany jest przez następujące usługi aplikacyjne:      
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7 Model przetwarzania danych 

W ramach niniejszego projektu zostanie dokonane inicjalne, jednorazowe zasilenie systemu PZGIK 

danymi z systemu SZZ Ośrodek. Podczas operacji zasilenia dane z systemu SZZ Ośrodek zostaną 

przeniesione do struktur założonej bazy danych systemu PZGIK zgodnie z założeniami dotyczącymi 

mapowania struktur danych opisanymi w dokumencie pn. „PZGiK2/3/7 Dokumentacja mapowania 

obiektów i atrybutów na potrzeby migracji danych do baz danych Systemu PZGiK”. 
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8 Model wymagań 

8.1 Katalog wymagań funkcjonalnych 

8.1.1 Baza danych SPZGIK 

8.1.1.1 SPZGIK.F.031 Przechowywanie kopii bezpieczeństwa 

8.1.1.1.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; § 7 ust.3 pkt 2 

Rozporz. PZGiK; § 17 ust. 2 i 3 Rozporz. PZGiK 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.1.1.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać przechowywanie kopii bezpieczeństwa baz danych zgodnie z 

rozporządzeniem o PZGiK. 

8.1.1.2 SPZGIK.F.066 Rozszerzenie zakresu danych 

8.1.1.2.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.1.2.2 Treść wymagania 

Baza danych zawierająca dane o asortymencie udostępnionych danych i materiałach zasobu musi 

przechowywać dodatkowe informacje o zamówieniach, wynikające z integracji ze Sklepem 

Internetowym oraz Systemami Dziedzinowymi. Do tabeli przechowującej pozycje asortymentowe i 

tabeli przechowującej produkty plikowe, muszą zostać dodane kolumny określające np. których cięć 

arkuszowych dotyczą, obszaru itp. co umożliwi powiązanie asortymentu z cięciami arkuszowymi po 

stronie Sklepu Internetowego. W bazie danych Systemu PZGiK muszą zostać utworzone widoki 

prezentujące dostępny asortyment (informacje o pozycjach asortymentowych i cenach wysokościach 

opłat, pozycjach magazynowych i ich stanach magazynowych, produktach plikowych i plikach) – 

zgodnie z załącznikiem ws. opłat do projektu nowelizacji ustawy pzgik. 

8.1.1.3 SPZGIK.F.094 Dostęp do bazy danych 

8.1.1.3.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 
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systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.1.3.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać wykonywanie zapytań na bazie danych z poziomu innego narzędzia niż 

dostarczone przez Wykonawcę. 

8.1.1.4 SPZGIK.NF.004 Utworzenie baz danych Systemu PZGIK dla centralnej części zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego 

8.1.1.4.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; zał. nr 1 do 

Rozporz. PZGiK 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.1.4.2 Treść wymagania 

Bazy danych Systemu PZGiK dla centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego muszą być zgodne ze specyfikacją pojęciowego modelu danych PZGiK zawartego w 

załączniku nr 1 do rozporządzenia PZGiK 

8.1.1.5 SPZGIK.NF.005 Zakres baz danych 

8.1.1.5.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; § 7 ust.3 pkt 1 

Rozporz. PZGiK 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.1.5.2 Treść wymagania 

Bazy danych PZGiK muszą umożliwiać gromadzenie: 

a. Danych niezbędnych do prowadzenia: 

i. rejestru zgłoszeń, 

ii. ewidencji materiałów zasobu, 

iii. rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu, 

b. Materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych, 

c. Metadanych. 
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Utworzone bazy danych Systemu PZGiK muszą uwzględniać obiekty, atrybuty obiektów, oraz relacje 

między obiektami, niewyszczególnione w rozporządzeniu PZGiK a obecnie przechowywane w 

Systemie „Ośrodek”. 

8.1.2 Portal SPZGIK 

8.1.2.1 SPZGIK.F.062 Tryb udostępniania materiałów zasobu 

8.1.2.1.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zweryfikowane 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; §19 ust. 1 i 2 

Rozporządzenia PZGiK 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.2.1.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych 

za pomocą portalu internetowego lub na informatycznych nośnikach danych. 

Udostępnianie materiałów musi zostać zrealizowane poprzez rozbudowę klienta usług systemu 

Geoportal oraz umożliwiać: 

a) Dostęp do materiałów zasobu i możliwość ich przeglądania przez osoby uprawnione; 

b) Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych i przekazywania wyników tych prac do 

zasobu; 

c) Możliwość składania wniosków o udostępnienie materiałów zasobu oraz udostępnianie 

materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych; 

d) Interfejs do przyjmowania drogą elektroniczną opłat za udostępnianie materiałów zasobu; 

e) Możliwość udostępniania i korzystania z usług infrastruktury informacji przestrzennej, o których 

mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. 

 

Uszczegółowienie Wykonawcy: 

Udostępnianie materiałów zostanie zrealizowane poprzez budowę Portalu PZGIK poziomu 

centralnego. 

8.1.2.2 SPZGIK.F.077 Wielkość czcionki 

8.1.2.2.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 
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systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.2.2.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać zmianę wielkości czcionki. Wybrana czcionka musi być przypisana do konta 

użytkownika. 

 

Uszczegółowienie Wykonawcy: 

Interfejs użytkownika systemu zostanie zrealizowany w technologii cienkiego klienta i będzie 

dostępny z poziomu przeglądarki internetowej. Zmiana czcionki jest możliwa poprzez wykorzystanie 

standardowej funkcjonalności przeglądarek internetowych. 

8.1.2.3 SPZGIK.F.080 Tooltipy 

8.1.2.3.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.2.3.2 Treść wymagania 

System musi posiadać system pomocy w postaci tooltipów. Tooltipy muszą zawierać schematy 

opisujące kolejność działań, jaką użytkownik musi wykonać, aby zrealizować określony cel biznesowy. 

Elementy, do których zostaną utworzone i przypisane tooltipy zostaną uzgodnione z Zamawiającym 

na etapie projektowania i implementacji systemu. 

8.1.3 SPZGIK.AS.001 Usługa zarządzania dokumentami 

8.1.3.1 SPZGIK.F.007 Powiadomienia 

8.1.3.1.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zweryfikowane 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.3.1.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać powiadamianie użytkownika (email, pop-up) o zmianie statusów pism. 

 

Uszczegółowienie Wykonawcy: 
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Powiadamianie dotyczy użytkowników wewnętrznych Systemu PZGIK. Użytkownik wewnętrzny 

powinien mieć możliwość wyboru spraw, o których chce być informowany. 

Użytkownik zewnętrzny, który złożył wniosek o udostępnienie materiałów zasobu lub zgłoszenia 

pracy za pośrednictwem Portalu PZGIK, powinien mieć możliwość sprawdzenia statusu realizacji 

sprawy po zalogowaniu się do Portalu PZGIK. 

8.1.3.2 SPZGIK.F.035 Zarządzanie nieobecnościami 

8.1.3.2.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.3.2.2 Treść wymagania 

System musi wspierać proces nieobecności użytkowników oraz dekretowania prowadzonych spraw 

na innych, zdefiniowanych użytkowników. 

8.1.3.3 SPZGIK.F.048 Narzędzie do tworzenia pism wychodzących 

8.1.3.3.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.3.3.2 Treść wymagania 

System musi zapewniać narzędzia do przygotowywania pisma z odpowiedzią (pisma wychodzącego) 

dotyczącego: 

a) Wniosków o udostępnienie danych; 

b) Zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych; 

c) Zarządzania jakością (raporty pokontrolne); 

d) Zamawiania danych. 

System musi umożliwiać przygotowanie metadanych dla powyższych dokumentów. 

System musi zapewniać przekazanie odpowiedzi na pismo w przypadku pisma zarejestrowanego 

przez ePUAP do tego systemu. 

8.1.3.4 SPZGIK.F.049 Interfejsy komunikacji pomiędzy systemami 

8.1.3.4.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zweryfikowane 
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Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.3.4.2 Treść wymagania 

System musi zapewniać komunikację pomiędzy Systemem PZGiK a EZD GUGiK w zakresie 

przekazywania pism. Komunikacja pomiędzy systemami powinna być dwukierunkowa (w zakresie 

pobierania pism oraz przekazywania pism z odpowiedzią). Szczegółowy zakres komunikacji pomiędzy 

systemami zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie projektowania i implementacji systemu. 

 

Uszczegółowienie Wykonawcy: 

 

Komunikacja pomiędzy Systemem PZGIK a EZD GUGIK będzie odbywała się za pośrednictwem 

platformy ePUAP. 

8.1.3.5 SPZGIK.F.051 Zarządzanie szablonami dokumentów 

8.1.3.5.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.3.5.2 Treść wymagania 

System musi zapewniać zarządzanie szablonami dokumentów, które są tworzone w systemie, w 

zakresie ich: 

a) Tworzenia; 

b) Edycji; 

c) Usuwania. 

8.1.3.6 SPZGIK.F.052 Szablon pisma 

8.1.3.6.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
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8.1.3.6.2 Treść wymagania 

System musi zapewnić możliwość umieszczenia na przygotowanym dokumencie nagłówka i stylu 

zgodnie z obowiązującym szablonem pism. 

8.1.3.7 SPZGIK.F.053 Załączniki pism 

8.1.3.7.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.3.7.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać załączenie dokumentu przygotowanego w zewnętrznym programie typu 

edytor tekstu, jako załącznika podczas tworzenia pisma. 

8.1.3.8 SPZGIK.F.054 Automatyzacja procesu przygotowania pisma 

8.1.3.8.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.3.8.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać, w zakresie tworzenia szablonów dokumentów, wykorzystanie pól, które 

automatycznie wczytują: 

a) Datę pisma; 

b) Numer sprawy, z którą związane jest pismo (numer zgłoszenia pracy geodezyjnej i 

kartograficznej/wniosku); 

c) Tekst pisma; 

d) Nazwy klienta; 

e) Nazwy pozycji asortymentowej. 

Zakres wartości jakie mają być automatyczne wczytywane zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 

etapie projektowania i implementacji systemu. 

8.1.3.9 SPZGIK.F.059 Rejestr wniosków o włączenie danych do PZGiK 

8.1.3.9.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
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Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; § 7 ust. 2 pkt 4,  § 
8 pkt 12-14 Rozporz. PZGiK 

Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 
systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 

 

8.1.3.9.2 Treść wymagania 

System musi zapewniać rejestrację wniosków o włączenie danych do PZGiK wpływających z EZD 

GUGiK oraz wniosków zarejestrowanych manualnie przez użytkowników Systemu PZGiK. 

8.1.3.10 SPZGIK.F.068 Grupy Pism Wychodzących i Wchodzących 

8.1.3.10.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.3.10.2 Treść wymagania 

System musi obsługiwać pisma przychodzące i wychodzące z podziałem na grupy zgodnie z 

regulaminami, instrukcjami i zarządzeniami (instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt.). 

Pisma przychodzące powinny zawierać m.in. wnioski, zgłoszenia, zawiadomienia o wykonaniu 

zgłoszonych prac, zapytania o dane. Pisma z odpowiedzią na np.: 

a) zgłoszenie prac; 

b) zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac,;  

b) wniosku o udostępnienie danych; 

c) zamówienie na dane; 

d) zapytanie o dane; 

e) zapytanie o wysokość opłaty; 

muszą być rejestrowane jako pisma wychodzące 

8.1.3.11 SPZGIK.F.069 Rejestracja pisma wychodzącego 

8.1.3.11.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
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8.1.3.11.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać zdefiniowanie dla jednego pisma wchodzącego wiele pism wychodzących 

(pismo wychodzące może być powiązane tylko z jednym pismem wchodzącym). 

8.1.3.12 SPZGIK.F.070 Usuwanie i edycja pism wychodzących 

8.1.3.12.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.3.12.2 Treść wymagania 

System musi posiadać możliwość usuwania i edycji pism wychodzących. 

8.1.3.13 SPZGIK.F.071 Lista powiązanych pism wychodzących 

8.1.3.13.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.3.13.2 Treść wymagania 

W parametrach pisma wchodzącego musi być widoczna lista powiązanych pism wychodzących np. w 

postaci linków. 

8.1.3.14 SPZGIK.F.081 Przeglądanie dokumentów obliczenia opłaty 

8.1.3.14.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.3.14.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać przeglądanie wystawionych w systemie dokumentów obliczenia opłaty. 

8.1.3.15 SPZGIK.F.082 Wydruk dokumentów obliczenia opłaty 

8.1.3.15.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 
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systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.3.15.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać wydruk wystawionych w systemie dokumentów obliczenia opłaty. 

8.1.3.16 SPZGIK.F.100 Dekretacja pism 

8.1.3.16.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zidentyfikowane 
Stopień powinności POWINIEN 
Wersja: 1.0 
Źródło: Analiza procesów biznesowych 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.3.16.2 Treść wymagania 

System powinien umożliwić dekretację pisma przychodzącego (wniosku/zgłoszenia) do komórek 

organizacyjnych odpowiedzialnych za jego obsługę przed założeniem sprawy. 

8.1.3.17 SPZGIK.F.101 Zarządzanie sprawami 

8.1.3.17.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zidentyfikowane 
Stopień powinności POWINIEN 
Wersja: 1.0 
Źródło: Analiza procesów biznesowych 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.3.17.2 Treść wymagania 

System powinien umożliwiać zarządzanie sprawami, w tym: 

a) zakładanie nowej sprawy 

b) przeglądanie spraw zadekretowanych do użytkownika bądź komórki organizacyjnej 

c) wyszukiwanie sprawy 

d) dołączanie pism do istniejącej sprawy 

e) dekretację sprawy 

f) zamknięcie sprawy. 

8.1.3.18 SPZGIK.F.105 Wsparcie procesu realizacji usług pozapodstawowych 

8.1.3.18.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zidentyfikowane 
Stopień powinności POWINIEN 
Wersja: 1.0 
Źródło: Analiza procesów biznesowych 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 
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systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.3.18.2 Treść wymagania 

System powinien wspierać  proces realizacji usług pozapodstawowych czyli usług świadczonych przez 

CODGIK komercyjnie. Dla ww. procesów zostanie zdefiniowany jeden zunifikowany przebieg pracy. 

8.1.3.19 SPZGIK.F.106 Wsparcie procesu digitalizacji materiałów zasobu 

8.1.3.19.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zidentyfikowane 
Stopień powinności POWINIEN 
Wersja: 1.0 
Źródło: Analiza procesów biznesowych 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.3.19.2 Treść wymagania 

System powinien wspierać proces przetwarzania materiałów zasobu z formy analogowej do postaci 

elektronicznej poprzez automatyzację czynności wprowadzania informacji o przetwarzanych 

materiałach.  

Wsparcie to nie obejmuje współpracy z urządzeniami do skanowania dokumentów. 

8.1.3.20 SPZGIK.F.109 Numeracja wpływających wniosków 

8.1.3.20.1 Atrybuty wymagania 
Status: Zidentyfikowane 
Stopień powinności POWINIEN 
Wersja: 1.0 
Źródło: Analiza procesów biznesowych 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.3.20.2 Treść wymagania 

System powinien uwzględniać i rozwiązywać zagadnienie podwójnego nadawania numeracji 

wpływających wniosków (numer dziennika oraz JRWA) i ergonomicznego korzystania z nich przez 

kadrę obsługującą wniosek na całej drodze procedowania wniosku. 

8.1.3.21 SPZGIK.F.112 Informacja o pracowni wystawiającej dokument księgowy 

8.1.3.21.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zidentyfikowane 
Stopień powinności POWINIEN 
Wersja: 1.0 
Źródło: Analiza procesów biznesowych 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
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8.1.3.21.2 Treść wymagania 

Do informacji o dokumencie księgowym wystawionym przez System PZGIK powinna być dodana 

informacja która pracownia dany dokument wystawiła. 

8.1.3.22 SPZGIK.F.113 Termin płatności faktury 

8.1.3.22.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zidentyfikowane 
Stopień powinności POWINIEN 
Wersja: 1.0 
Źródło: Analiza procesów biznesowych 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.3.22.2 Treść wymagania 

Termin płatności wystawionej faktury powinien być możliwy do zapisania również inaczej niż tylko w 

formie daty (np. „Zgodnie z umową”). 

8.1.3.23 SPZGIK.F.115 Przypisanie komórek do sprawy 

8.1.3.23.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zidentyfikowane 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Analiza procesów biznesowych 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.3.23.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać przypisanie wielu komórek do jednej sprawy – w tym jednej wiodącej. 

8.1.3.24 SPZGIK.F.118 Komunikacja z EZD GUGIK 

8.1.3.24.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zidentyfikowane 
Stopień powinności POWINIEN 
Wersja: 1.0 
Źródło: Analiza procesów biznesowych 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.3.24.2 Treść wymagania 

Komunikacja pomiędzy Systemem PZGIK a EZG GUGIK będzie prowadzona za pośrednictwem 

platformy ePUAP. 

8.1.3.25 SPZGIK.F.126 Wyszukiwanie dokumentów wg. danych Klientów 

8.1.3.25.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zidentyfikowane 
Stopień powinności POWINIEN 
Wersja: 1.0 
Źródło: Analiza procesów biznesowych 
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Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 
systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 

 

8.1.3.25.2 Treść wymagania 

System powinien umożliwiać wyszukiwanie dokumentów generowanych w systemie 

(Licencje,DOO,DWO,Faktury) wg. danych Klienta zarówno obecnych jak i danych Klienta 

zapamiętanych w momencie wystawienia dokumentu 

8.1.3.26 SPZGIK.F.127 Podgląd danych dokumentu 

8.1.3.26.1 Atrybuty wymagania 
Status: Zidentyfikowane 
Stopień powinności POWINIEN 
Wersja: 1.0 
Źródło: Analiza procesów biznesowych 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.3.26.2 Treść wymagania 

System powinien umożliwiać podgląd dokumentu na którym będą prezentowane dane Klienta 

pamiętane w systemie w momencie zapisu dokumentu. Późniejsza modyfikacja danych Klienta nie 

powinna mieć wpływu na dane prezentowane w już zapisanych dokumentach licencji, DWO i DOO 

8.1.4 SPZGIK.AS.002 Usługa zarządzania materiałami zasobu 

8.1.4.1 SPZGIK.F.011 Przyjmowanie materiałów do zasobu 

8.1.4.1.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; § 13 Rozporz. 

PZGiK 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.4.1.2 Treść wymagania 

System musi zapewniać wsparcie procesu przyjmowania materiałów i zbiorów danych do zasobu (w 

tym również musi wspierać proces ich kontroli), minimum w zakresie: 

a) przeglądania materiałów zasobu, 

b) wyszukiwania materiałów zasobu, 

c) sortowanie listy materiałów zasobu, 

d) filtrowanie listy materiałów zasobu, 

e) dodawania nowych materiałów do zasobu, 
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f) automatycznego uzupełniania wartości dla części atrybutów podczas dodawania nowego materiału 

do zasobu (z jednoczesną możliwością edycji wartości atrybutu) - zakres atrybutów i wartości zostaną 

uzgodnione z Zamawiającym, 

g) edycji danych/atrybutów materiału zasobu, 

h) dołączania materiału zasobu do centralnej części zasobu, 

i) grupowe dołączanie materiału zasobu do centralnej części zasobu, 

j) wspierania procesu kontroli materiałów zasobu, 

k) monitorowania procesu przyjmowania materiałów do zasobu, 

l) Import/export z pliku XLS asortymentu oraz dostaw. 

8.1.4.2 SPZGIK.F.012 Prowadzenie ewidencji 

8.1.4.2.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; § 7 ust. 2 pkt 5 

Rozporz. PZGiK 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.4.2.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji materiałów zasobu. 

8.1.4.3 SPZGIK.F.013 Dodawanie materiałów zasobu 

8.1.4.3.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; § 14 Rozporz. 

PZGiK 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.4.3.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać dodawanie do baz danych Systemu PZGiK materiałów zasobu 

przetworzonych do postaci elektronicznej. 

8.1.4.4 SPZGIK.F.018 Generowanie identyfikatorów 

8.1.4.4.1 Atrybuty wymagania 
Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 
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systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.4.4.2 Treść wymagania 

System musi wspierać proces automatycznego generowania identyfikatora ewidencyjnego materiału 

zasobu zgodnego z rozporządzeniem PZGiK. 

8.1.4.5 SPZGIK.F.030 Weryfikacja materiałów zasobu 

8.1.4.5.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.4.5.2 Treść wymagania 

System musi wpierać proces weryfikacji zgromadzonych materiałów zasobu. 

8.1.4.6 SPZGIK.F.032 Nadawanie klauzul 

8.1.4.6.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; § 21 ust.1-4 

Rozporz. PZGiK 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.4.6.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać nadawanie klauzul dla materiałów zasobu zgodnie z rozporządzeniem o 

PZGiK. Dla klauzul dokumentów w postaci elektronicznej system musi umożliwiać dodanie podpisu 

elektronicznego. 

8.1.4.7 SPZGIK.F.036 Wyłączanie materiałów z zasobu 

8.1.4.7.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; § 27 Rozporz. 

PZGiK 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.4.7.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać wyłączenie materiałów zasobu (dotyczy materiałów przechowywanych w 

bazach danych Systemu PZGiK). 
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8.1.4.8 SPZGIK.F.037 Przechowywanie historii decyzji wyłączania materiałów z zasobu 

8.1.4.8.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; § 27 Rozporz. 

PZGiK; § 9 ust.1 pkt 17-19 Rozporz. PZGiK 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.4.8.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać przechowywanie historii decyzji związanej z wyłączeniem materiałów 

zasobu. 

8.1.4.9 SPZGIK.F.038 Przekazanie materiałów do archiwum 

8.1.4.9.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; § 28 Rozporz. 

PZGiK 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.4.9.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać przekazanie wyłączonych materiałów zasobu z PZGiK do archiwum 

państwowego. 

8.1.4.10 SPZGIK.F.057 Wyłączanie danych z zasobu 

8.1.4.10.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; § 9 ust.1 pkt 17-19 

Rozporz. PZGiK 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.4.10.2 Treść wymagania 

System musi zapewniać narzędzia do prowadzenia rejestru spraw dotyczących wyłączania 

materiałów zasobu. 

Rejestr spraw zawiera informacje: 

a) Referencję do dokumentu wniosku o wyłączenie danych z PZGiK; 

b) Datę wyłączenia; 

c) Zakres wyłączonych danych. 
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8.1.4.11 SPZGIK.F.060 Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu 

8.1.4.11.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; § 15 Rozporz. 

PZGiK 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.4.11.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać nadanie identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu zgodnie z 

rozporządzeniem PZGiK. 

8.1.4.12 SPZGIK.F.061 Numer ewidencyjny 

8.1.4.12.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; § 15 ust. 4 

Rozporz. PZGiK 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.4.12.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać nadanie numeru identyfikacyjnego zgodnie z rozporządzeniem PZGiK. 

8.1.4.13 SPZGIK.F.125 Wsparcie procesu uwierzytelniania dokumentów na potrzeby 

postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych. 

8.1.4.13.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zidentyfikowane 
Stopień powinności POWINIEN 
Wersja: 1.0 
Źródło: Analiza procesów biznesowych 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.4.13.2 Treść wymagania 

System powinien wspierać realizację procesu uwierzytelniania dokumentów na potrzeby postępowań 

administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych. 

8.1.5 SPZGIK.AS.003 Usługa zarządzania zgłoszeniami prac 

8.1.5.1 SPZGIK.F.006 Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych 

8.1.5.1.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
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Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; § 7 ust.1 pkt 2-3 
Rozporz. PZGiK 

Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 
systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 

 

8.1.5.1.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać prowadzenie rejestru oraz wspierać proces obsługi zgłoszeń prac 

geodezyjnych i kartograficznych, minimum w zakresie: 

a) przeglądania listy zgłoszeń, 

b) filtrowanie listy zgłoszeń i innych list/ tabel w systemie na podstawie definiowanego przez 

użytkownika zestawu filtrów, dodatkowo użytkownik musi mieć możliwość zapisania aktualnie 

zdefiniowanego filtra; 

c) przeglądania szczegółów / atrybutów zgłoszeń, 

d) wyszukiwania zgłoszeń, 

e) pobierania zgłoszeń z EZD lub Sklepu Internetowego, 

f) rejestrowania nowego zgłoszenia, 

g) edycji atrybutów zgłoszenia, 

h) śledzenia statusu zgłoszenia, 

i) rejestrowania czasu obsługi zgłoszenia oraz poszczególnych jego etapów na podstawie statusów, 

j) informowania o przekroczonym czasie realizacji zgłoszenia, 

k) powiązania zgłoszenia z materiałem zasobu, którego dotyczy zgłoszenie. 

8.1.5.2 SPZGIK.F.010 Monitorowanie obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i 

kartograficznych 

8.1.5.2.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; § 7 ust.12 pkt 3-4 

Rozporz. PZGiK 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.5.2.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać wsparcie i monitorowanie procesu obsługi 

1. zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną oraz 

2. przyjmowania materiałów i zbiorów danych do zasobu. 
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8.1.6 SPZGIK.AS.004 Usługa zarządzania wnioskami o udostępnienie materiałów 

8.1.6.1 SPZGIK.F.008 Wsparcie procesu udostępniania danych 

8.1.6.1.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; art. 40e ustawy 

PGiK 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.6.1.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać naliczanie opłat i wystawianie Dokumentu obliczenia opłaty za dane 

udostępniane za pomocą Systemu PZGiK. 

8.1.6.2 SPZGIK.F.016 Rejestr wniosków o udostępnienie materiałów PZGiK 

8.1.6.2.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.6.2.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu, 

minimum w zakresie: 

a) Przeglądania listy wniosków; 

b) Filtrowania listy wniosków; 

c) Sortowania wniosków; 

d) Wyszukiwania wniosków; 

e) Pobieranie wniosków z EZD oraz Sklepu Internetowego; 

f) Dodawania nowych wniosków; 

g) Automatycznego uzupełniania wartości dla części atrybutów podczas dodawania nowego wniosku 

(z jednoczesną możliwością edycji wartości atrybutu) - zakres atrybutów i wartości zostaną 

uzgodnione z Zamawiającym; 

h) Edycji danych/atrybutów wniosku we wskazanym przez Zamawiającego zakresie; 

i) Śledzenia statusu wniosku; 

j) Rejestrowania czasu obsługi wniosku; 
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k) Informowania o przekroczonym czasie realizacji wniosku. 

8.1.6.3 SPZGIK.F.025 Składanie wniosków 

8.1.6.3.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; §20 ust.1 

Rozporządzenia PZGiK 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.6.3.2 Treść wymagania 

System musi wspierać proces obsługi wniosków o udostępnienie materiałów zasobu w wybranej 

formie, w zakresie: 

a) Rejestrowania wniosków wpływających drogą tradycyjną; 

b) Rejestrowania wniosku zarejestrowanego w EZD GUGIK; 

c) Rejestrowania wniosku wpływającego przez ESP CODGiK; 

d) Rejestrowania wniosków wpływających drogą e-mailową z podpisem elektronicznym w zakresie 

weryfikacji podpisu oraz importu danych z edytowalnego formularza pdf; 

e) Edycji atrybutów wniosku; 

f) Połączenia wniosku z innym wnioskiem już zarejestrowanym. 

8.1.6.4 SPZGIK.F.028 Podpis elektroniczny 

8.1.6.4.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; §19 ust.3 

Rozporządzenia PZGiK 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.6.4.2 Treść wymagania 

System musi zapewniać możliwość uwierzytelniania udostępnianych materiałów zasobu bezpiecznym 

podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o 

podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262). 

8.1.6.5 SPZGIK.F.029 Certyfikat cyfrowy 

8.1.6.5.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; §19 ust.4 
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Rozporządzenia PZGiK 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.6.5.2 Treść wymagania 

System musi zapewniać możliwość uwierzytelniania udostępnianych materiałów zasobu przy pomocy 

certyfikatu cyfrowego. 

8.1.6.6 SPZGIK.F.055 Informacje o wniosku/zgłoszeniu 

8.1.6.6.1 Atrybuty wymagania 
Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; § 8, § 10, § 7 ust.2 

pkt 2 i 6 Rozporz. PZGiK 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.6.6.2 Treść wymagania 

System musi zapewniać wprowadzanie i przechowywanie informacji o wniosku/zgłoszeniu (tzw. 

metadanych zamówienia): 

a) Nazwa zamówienia; 

b) Informacje o wykonawcy; 

c) URL dokumentu; 

d) Powiązane zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej/wniosku; 

e) Status realizacji zgłoszenia/wniosku (w realizacji, zakończone); 

f) Termin realizacji zamówienia; 

g) Zasięg przestrzenny. 

8.1.6.7 SPZGIK.F.056 Nadawanie zasięgu przestrzennego dokumentom w sprawie 

8.1.6.7.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.6.7.2 Treść wymagania 

System musi zapewnić określanie zasięgu przestrzennego zamówienia w trakcie jego rejestracji. 

Zasięg przestrzenny musi być możliwy do określenia poprzez: 
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a) Wskazanie w oknie wizualizacyjnym panelu zarządzania danymi lub importu z pliku: 

i. Wybranych sekcji mapy/map, 

ii. Wybranej jednostki/jednostek administracyjnych, 

iii. Poligonu. 

b) Wyszukanie nazw sekcji map, jednostek administracyjnych i przypisanie do wyników wyszukiwania 

wniosku/zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej. 

c) Wprowadzenie własnej geometrii (poligon) poprzez narzędzia edycyjne panelu zarządzania 

danymi. 

8.1.6.8 SPZGIK.F.082 Nadawanie statusów 

8.1.6.8.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.6.8.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać nadawanie statusów dla zamówień. Statusy muszą być wybierane na 

zasadzie listy konfigurowanej przez administratora. 

8.1.6.9 SPZGIK.F.083 Uwagi do wniosków/zgłoszeń 

8.1.6.9.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.6.9.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać dodanie uwagi tekstowej do każdego wniosku/zgłoszenia. 

8.1.6.10 SPZGIK.F.086 Lokalizacja danych wniosku/zgłoszenia 

8.1.6.10.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
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8.1.6.10.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać bezpośrednie otwarcie lokalizacji z danymi przypisanymi do 

wniosku/zgłoszenia podczas realizacji zamówienia. 

8.1.6.11 SPZGIK.F.099 Konwersja zamówienia złożonego z poziomu Sklepu internetowego 

8.1.6.11.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zweryfikowane 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.6.11.2 Treść wymagania 

System musi posiadać możliwość automatycznej konwersji zamówienia składanego przez Sklep 

Internetowy na zamówienie w rozumieniu Systemu PZGiK i zapewnić komunikację w zakresie obsługi 

zamówień rejestrowanych przez Sklep Internetowy a realizowanych w Systemie PZGiK (m.in. 

automatyczna wymiana informacji o: kliencie, asortymencie, wartość, status, przedmiot 

zamówienia). 

 

Uszczegółowienie Wykonawcy: 

W trakcie analizy systemowej podjęto decyzję, że sklep internetowy stanie się integralną częścią 

Systemu PZGIK. 

8.1.6.12 SPZGIK.F.104 Wsparcie przygotowania licencji 

8.1.6.12.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zidentyfikowane 
Stopień powinności POWINIEN 
Wersja: 1.0 
Źródło: Analiza procesów biznesowych 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.6.12.2 Treść wymagania 

System powinien wspierać czynność przygotowania licencji w związku z realizacją wniosku o 

udostępnienie materiałów lub zgłoszenia pracy. Wsparcie Systemu powinno polegać na 

automatycznym uzupełnieniu szablonu licencji informacjami gromadzonymi w rejestrze wniosków 

lub rejestrze zgłoszeń. 

8.1.7 SPZGIK.AS.005 Usługa zarządzania klientami 

8.1.7.1 SPZGIK.F.085 Kontrola unikalności klientów 

8.1.7.1.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zweryfikowane 
Stopień powinności MUSI 
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Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.7.1.2 Treść wymagania 

System musi zapewniać kontrolę unikalności klientów (uniemożliwiać wprowadzenie nowego klienta 

w przypadku jeżeli znajduje się on już w systemie). Zestaw atrybutów, po których następować będzie 

kontrola zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie projektowania i implementacji systemu. 

 

Uszczegółowienie Wykonawcy: 

Kontrola unikalności będzie prowadzona na podstawie identyfikatorów NIP, PESEL i REGON w oparciu 

o założenie, że w bazie klientów nie mogą wystąpić dwa wpisy o tym samym identyfikatorze. Jednak z 

uwagi na to, że ww identyfikatory nie zostały uwzględnione na obowiązujących wzorach formularzy 

wniosków o udostępnienie materiałów dodatkowa kontrola unikalności będzie przeprowadzana na 

podstawie nazwy (lub imienia i nazwiska) i adresu podmiotu. 

8.1.7.2 SPZGIK.F.096 Zarządzanie relacjami z klientami 

8.1.7.2.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.7.2.2 Treść wymagania 

System PZGiK musi być rozbudowany o rozwiązanie klasy CRM wspierające czynności marketingowe, 

procesy sprzedaży oraz obsługę klientów. Szczegółowy proces implementacji rozwiązania zostanie 

uzgodniony z Zamawiającym na etapie projektowania i implementacji systemu. 

Uszczegółowienie Wykonawcy: 

SPZGIK w zakresie CRM będzie realizować następujące wymagania: 

1. System PZGiK musi posiadać jednolitą i spójną bazę klientów/odbiorców materiałów wraz z danymi 

teleadresowymi i przypisaniem sektora, z którego dany klient/odbiorca pochodzi (np. 

bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, ochrona środowiska, gospodarka wodna, itp.) 

2. Baza danych Systemu PZGiK musi umożliwiać gromadzenie informacji dotyczących realizowanych 

wniosków o udostępnienie materiałów zasobu oraz informacji dotyczących usług realizowanych przez 

CODGiK na rzecz zewnętrznych odbiorców, a w szczególności: 

a. nazwa klienta/odbiorcy 

b. sektor, o którym mowa w pkt 1 
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c. data złożenia zamówienia/wniosku 

d. tryb realizacji zamówienia/wniosku (ustawa PGIK, ustawa o informatyzacji, usługi CODGiK) 

e. wycenę zamówienia/wniosku 

f. ilość udostępnionych/opracowanych danych w podziale na poszczególne produkty zdefiniowane w 

systemach dziedzinowych 

g. zasięg przestrzenny udostępnianych/opracowywanych danych 

h. cel wykorzystania materiałów przez klientów/odbiorców – zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 

udostępniania materiałów pzgik 

3. System PZGiK musi umożliwiać dostęp do informacji wymienionych w pkt. 2 poprzez funkcje 

raportowania/eksportu danych do formatów PDF i CSV 

8.1.7.3 SPZGIK.F.110 Historia zmian w bazie klientów 

8.1.7.3.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zidentyfikowane 
Stopień powinności POWINIEN 
Wersja: 1.0 
Źródło: Analiza procesów biznesowych 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.7.3.2 Treść wymagania 

System powinien zawierać mechanizm prowadzenia historii zmian dokonanych w bazie klientów oraz 

zachowywać archiwalne dane o klientach. 

8.1.7.4 SPZGIK.F.114 Powiązanie podmiotów 

8.1.7.4.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zidentyfikowane 
Stopień powinności POWINIEN 
Wersja: 1.0 
Źródło: Analiza procesów biznesowych 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.7.4.2 Treść wymagania 

System PZGIK powinien umożliwić powiązanie podmiotu zapisanego w systemie PZGiK z podmiotem 

zapisanym w systemie finansowo-księgowym, np. poprzez możliwość wprowadzenia i zapisania w 

danych podmiotu identyfikatora tego podmiotu z systemu finansowo-księgowego. 

8.1.7.5 SPZGIK.F.116 Grupowe zamykanie spraw 

8.1.7.5.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zidentyfikowane 
Stopień powinności POWINIEN 
Wersja: 1.0 
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Źródło: Analiza procesów biznesowych 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.7.5.2 Treść wymagania 

System powinien umożliwiać grupowe zamykanie spraw. 

8.1.7.6 SPZGIK.F.117 Wyróżnienie spraw przeterminowanych 

8.1.7.6.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zidentyfikowane 
Stopień powinności POWINIEN 
Wersja: 1.0 
Źródło: Analiza procesów biznesowych 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.7.6.2 Treść wymagania 

System powinien posiadać funkcjonalność umożliwiającą wyróżnienie spraw, które są 

przeterminowane. 

 

8.1.8 SPZGIK.AS.006 Usługa zarządzania asortymentem 

8.1.8.1 SPZGIK.F.079 Inwentaryzacja asortymentu 

8.1.8.1.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.8.1.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać inwentaryzację asortymentu włącznie z półautomatycznym procesem 

zasilania bazy asortymentu. 

1) Szczegółowe zestawienie inwentaryzacji, które musi zawierać: 

a) nazwę asortymentu (np. Mapa topograficzna 1:25 000 układ 1965 plaska), 

b) pozycje magazynową (np. 252.33), 

c) stan ewidencyjny, 

d) stan faktyczny, 

e) różnice inwentaryzacyjne: nadwyżka, niedobór, 

f) podsumowanie; 
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2) Zestawienie inwentaryzacji, które musi zawierać: 

a) nazwę asortymentu (np. Mapa topograficzna 1:25 000 układ 1965 plaska), 

b) stan ewidencyjny, 

c) stan faktyczny, 

d) różnice inwentaryzacyjne: nadwyżka, niedobór, 

e) podsumowanie. 

Proces i sposób inwentaryzacji asortymentu zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie 

projektowania i implementacji systemu. 

8.1.8.2 SPZGIK.F.107 Waloryzacja opłat 

8.1.8.2.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zidentyfikowane 
Stopień powinności POWINIEN 
Wersja: 1.0 
Źródło: Analiza procesów biznesowych 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.8.2.2 Treść wymagania 

System powinien umożliwiać coroczną waloryzację stawek wykorzystywanych do obliczenia opłat za 

udostępnienie materiałów zasobu. 

8.1.8.3 SPZGIK.F.108 Wykorzystanie czytnika kodów kreskowych 

8.1.8.3.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zidentyfikowane 
Stopień powinności POWINIEN 
Wersja: 1.0 
Źródło: Analiza procesów biznesowych 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.8.3.2 Treść wymagania 

System powinien umożliwić wykorzystanie czytnika kodów kreskowych w procesie inwentaryzacji 

materiałów zasobu oraz w procesie udostępniania materiałów zasobu. 

8.1.8.4 SPZGIK.F.121 Zarządzanie asortymentem 

8.1.8.4.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zidentyfikowane 
Stopień powinności POWINIEN 
Wersja: 1.0 
Źródło: Analiza procesów biznesowych 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
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8.1.8.4.2 Treść wymagania 

System powinien umożliwiać definiowanie hierarchii asortymentu udostępnianych materiałów 

zasobu. Na hierarchię asortymentu składają się: grupy asortymentowe, podgrupy asortymentowe, 

pozycje asortymentowe z podziałem na magazynowe i niemagazynowe, produkty plikowe. 

8.1.8.5 SPZGIK.F.122 Zarządzanie dostawami 

8.1.8.5.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zidentyfikowane 
Stopień powinności POWINIEN 
Wersja: 1.0 
Źródło: Analiza procesów biznesowych 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.8.5.2 Treść wymagania 

System powinien umożliwiać zarządzanie dostawami materiałów do magazynów oraz aktualizację 

stanów magazynowych dla pozycji asortymentowych magazynowych. 

8.1.8.6 SPZGIK.F.123 Dokonywanie przesunięć magazynowych 

8.1.8.6.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zidentyfikowane 
Stopień powinności POWINIEN 
Wersja: 1.0 
Źródło: Analiza procesów biznesowych 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.8.6.2 Treść wymagania 

System powinien umożliwić dokonanie przesunięcia określonej ilości materiałów pomiędzy 

magazynami. 

8.1.8.7 SPZGIK.F.124 Tworzenie rozchodów wewnętrznych 

8.1.8.7.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zidentyfikowane 
Stopień powinności POWINIEN 
Wersja: 1.0 
Źródło: Analiza procesów biznesowych 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.8.7.2 Treść wymagania 

System powinien umożliwiać rejestrację, przeglądanie i drukowanie dokumentów rozchodu 

wewnętrznego. 
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8.1.9 SPZGIK.AS.007 Usługa raportowania 

8.1.9.1 SPZGIK.F.009 Monitorowanie 

8.1.9.1.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.9.1.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać monitorowanie głównych procesów realizowanych w Systemie PZGiK. 

Monitoring musi wykorzystywać obecnie zaimplementowaną w systemie Geoportal usługę 

monitoringu Systemu Geoportal. 

Zakres monitoringu będzie uzgodniony z Zamawiającym na etapie projektowania i implementacji 

systemu. 

 

Uszczegółowienie Wykonawcy: 

 

Monitoring będzie oparty na zapisywanych w bazie danych informacjach o stanie realizacji 

poszczególnych procesów (zadań) oraz czasie wykonania poszczególnych zadań (czas rozpoczęcia i 

zakończenia danego zadania). 

Informacje te będą dostępne do przeglądania, filtrowania i tworzenia na ich podstawie zestawień w 

module raportowania. 

8.1.9.2 SPZGIK.F.040 Współczynniki KPI 

8.1.9.2.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zweryfikowane 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.9.2.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać wyliczanie oraz wyświetlenie wartości dla 5 współczynników KPI. 

Rodzaje monitorowanych wskaźników, proces ich monitorowania oraz raportowania zostaną 

ustalone z Zamawiającym podczas projektowania i wdrażania architektury rozwiązania. 
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Uszczegółowienie Wykonawcy: 

System będzie umożliwiał monitorowanie, wyliczanie i wyświetlanie następujących wskaźników KPI: 

3. czas przygotowania danych przez system dziedzinowy, 

4. stosunek ilości wniosków płatnych do bezpłatnych, 

5. stosunek ilości wniosków złożonych poprzez Portal PZGIK do ogólnej liczby wniosków, 

6. średni czas realizacji wniosku, 

7. średni wolumen udostępnianych danych. 

Bieżące wartości wskaźników będą wyświetlane na żądanie użytkownika. 

8.1.9.3 SPZGIK.F.042 Generowanie raportów 

8.1.9.3.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.9.3.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać generowanie raportów. Format, ilość oraz zakres raportowanych danych 

zostaną uzgodnione z Zamawiającym na etapie projektowania i implementacji systemu. 

 

Uszczegółowienie Wykonawcy: 

Raportowaniu będą podlegać wszystkie dane gromadzone w Systemie. System umożliwi 

wygenerowanie zestawienia tabelarycznego zawierającego wybrane przez użytkownika obiekty. 

Zestawienie będzie zawierało wybrane atrybuty obiektów i będzie mogło zostać zapisane w postaci 

pliku w formacie CSV lub PDF bądź wydrukowane. 

Oprócz zestawień tabelarycznych System umożliwi sporządzenie raportów wymienionych w 

pozostałych wymaganiach SIWZ. 

8.1.9.4 SPZGIK.F.043 Zestawienia wniosków/zgłoszeń na dane 

8.1.9.4.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
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8.1.9.4.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać generowanie zestawienia wniosków/ zgłoszeń na dane, które obsługiwane 

są za pośrednictwem Systemu PZGiK. Zakres informacyjny zestawień dot. Zamówień, powinien 

obejmować minimum: 

a) Identyfikator wniosku/zgłoszenia; 

b) Podmiot dekretacji (osoba odpowiedzialna za realizację wniosku/zgłoszenia); 

c) Datę złożenia wniosku/zgłoszenia; 

d) Przedmiot wniosku/zgłoszenia (nazwa asortymentowa produktu/grupa asortymentowa produktu); 

e) Stan realizacji wniosku/zgłoszenia; 

f) Czas realizacji wniosku/zgłoszenia; 

g) Odbiorcę danych; 

h) Wolumen zamówionych/ udostępnionych danych; 

i) Zakres przestrzenny zamówionych/ udostępnionych danych; 

j) Format zamówionych/ udostępnionych danych; 

k) Aktualność zamówionych/ udostępnionych danych; 

l) Datę wydania danych. 

Zestawienia wniosków/zgłoszeń muszą być generowane dla zadanego przedziału czasu (np. za rok 

2012). Zestawienia wniosków/zgłoszeń muszą być generowane dla określonej przestrzeni (zgodnie z 

zasadniczym podziałem administracyjnym). 

8.1.9.5 SPZGIK.F.044 Zestawienia udostępniania danych 

8.1.9.5.1 Atrybuty wymagania 
Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.9.5.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać wygenerowanie zestawienia udostępniania danych, uwzględniającego, co 

najmniej: 

a) Rodzaj udostępnianych danych; 

b) Nazwę obszaru (np. gmina Baboszewo lub nazwa sekcji mapy); 

c) Identyfikator obszaru (np. numer TERYT jednostki administracyjnej 
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lub godło sekcji mapy); 

d) Wielkość obszaru (w km2, jednostkach administracyjnych, arkuszach mapy); 

e) Rodzaj udostępnianych baz (np. BDOT10k, BDOO, mapa topograficzna w skali 1:10 000, 

ortotofotomapa barwna w skali 1:10 000); 

f) Identyfikację udostępnionych klas lub obiektów (np. obiekty OT_SKJZ_L); 

g) Cel udostępniania danych (do celów własnych, cel komercyjny - publikacje, aktualizacja); 

h) Format udostępnianych danych (np. GML, shp, GeoTIFF); 

i) Schemat aplikacyjny udostępnianych danych (np. BDOT10k XSD); 

j) Ilość udostępnianych danych (np. w MB, w ilości obiektów, w ilości warstw); 

k) Rodzaj opłaty (100%, 30%, bezpłatne - zgodnie z obowiązującymi przepisami, opłata za wydane 

materiały do aktualizacji); 

l) Wartość zamówienia w zł z możliwością rozbicia na rodzaj zamawianych danych, np. BDOT, mapa 

topograficzna, ortofotomapa. 

Zestawienia wniosków/zgłoszeń muszą być generowane dla określonego przedziału czasu (np. za rok 

2012). Zestawienia wniosków/zgłoszeń muszą być generowane dla określonej przestrzeni (zgodnie z 

zasadniczym podziałem administracyjnym). 

8.1.9.6 SPZGIK.F.045 Zestawienie zagregowanego raportu klientów 

8.1.9.6.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.9.6.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać wygenerowanie zagregowanego raportu klientów uwzględniającego 

minimum: 

a) Nazwę klienta; 

b) Adres siedziby klienta; 

c) Dane kontaktowe; 

d) Rodzaj klienta (osoba fizyczna, firma komercyjna, organy administracji publicznej, inny); 

e) Rodzaj zamawianych przez niego danych (nazwa asortymentowa produktu); 

f) Częstotliwość zamawiania przez niego danych; 
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g) Wartość zamówienia w zł dla każdej z zamówionych pozycji; 

h) numery pism/wniosków/zgłoszeń. 

Zestawienia zamówień muszą być generowane dla określonego przedziału czasu (np. za rok 2012). 

8.1.9.7 SPZGIK.F.046 Zestawienie klientów 

8.1.9.7.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.9.7.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać wygenerowanie zestawienia klientów danych. Zestawienie musi zawierać 

conajmniej: 

a) Nazwę klienta; 

b) Adres siedziby klienta; 

c) Dane kontaktowe; 

d) Rodzaj klienta (osoba fizyczna, firma komercyjna, organy administracji publicznej, inny). 

Zestawienia zamówień muszą być generowane dla określonego przedziału czasu (np. za rok 2012). 

Zestawienia zamówień muszą być generowane dla określonej przestrzeni (zgodnie z zasadniczym 

podziałem administracyjnym). 

8.1.9.8 SPZGIK.F.047 Zestawienie dotyczące złożenia wniosku/zgłoszenia na dane 

8.1.9.8.1 Atrybuty wymagania 
Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.9.8.2 Treść wymagania 

System musi zapewniać narzędzia do przygotowywania raportu sposobu złożenia zamówienia, 

zawierającego informacje o ilości użytkowników/ klientów, którzy złożyli zamówienie na 

udostępnienie danych np. poprzez Sklep Internetowy, formularz on-line, w innej formie. 

8.1.9.9 SPZGIK.F.063 Raportowanie 

8.1.9.9.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
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Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.9.9.2 Treść wymagania 

System musi zapewniać automatyczne generowanie raportów dotyczących obszaru obsługi 

zamówień, zawierających informacje o: 

a) Statusie zamówienia, 

b) Zasięgu przestrzennym realizowanych zamówień (przedstawiony również w formie graficznej), 

c) Terminach realizacji zamówień, 

d) Wykonawcach. 

Raporty muszą być dostępne w postaci tabelarycznej oraz graficznej. 

8.1.9.10 SPZGIK.F.064 Zasięg przestrzenny raportów 

8.1.9.10.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.9.10.2 Treść wymagania 

System musi zapewniać funkcjonalność przygotowywania raportów dotyczących udostępniania 

danych z informacjami o obszarach, np. w odniesieniu do których rejestrowanych w systemie jest 

najwięcej zapytań i zgłoszeń/wniosków na dane. Raporty muszą być generowane w odniesieniu do 

rodzaju udostępnianych danych (np. BDOT10k, ortofotomapa, NMT). Raport musi być generowany w 

postaci tabelarycznej oraz graficznej. 

8.1.9.11 SPZGIK.F.072 Raport pism wychodzących 

8.1.9.11.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.9.11.2 Treść wymagania 

System musi posiadać możliwość generowania dodatkowego raportu, prezentującego pisma 

wychodzące. 
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8.1.9.12 SPZGIK.F.078 Eksport raportów 

8.1.9.12.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.9.12.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać eksport raportów przynajmniej do pliku w formacie xls oraz pdf. Zakres 

raportów musi dotyczyć wszystkich procesów biznesowych realizowanych w systemie. Ilość, zakres, i 

forma raportów zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie projektowania i implementacji 

systemu. 

8.1.9.13 SPZGIK.F.084 Wykaz wniosków/zgłoszeń 

8.1.9.13.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.9.13.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać wygenerowanie wykazu wniosków/zgłoszeń. 

8.1.10 SPZGIK.AS.009 Usługa zarządzania kopiami bezpieczeństwa materiałów zasobu 

8.1.10.1 SPZGIK.F.017 Tworzenie kopii bezpieczeństwa 

8.1.10.1.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; § 17 ust. 1 

Rozporz. PZGiK 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.10.1.2 Treść wymagania 

System musi posiadać mechanizmy zapewniające automatyczne tworzenie różnicowych kopii 

bezpieczeństwa baz danych Systemu PZGiK zgodnie z rozporządzeniem PZGiK. 

 

Uszczegółowienie Wykonawcy: 

Zgodnie z ustaleniami tworzenie kopii bezpieczeństwa realizowane będzie przy pomocy 

oprogramowania wdrożonego w CODGIK. 
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8.1.11 SPZGIK.AS.010 Usługa zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych 

8.1.11.1 SPZGIK.F.023 Zgłaszanie pracy geodezyjnej 

8.1.11.1.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; § 19 ust.2 pkt 2 

Rozporz. PZGiK 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.11.1.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać zgłaszanie pracy geodezyjnej lub kartograficznej poprzez zdefiniowanie 

przynajmniej: 

a) Numeru zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej; 

b) Cel wykonania prac 

c) Zakresu prac realizowanych w ramach zgłoszenia pracy geodezyjnej 

lub kartograficznej; 

d) Informacji o wykonawcy; 

e) Terminu realizacji pracy; 

f) Statusu realizacji pracy; 

g) Zasięgu przestrzennego pracy; 

h) Daty zgłoszenia. 

8.1.11.2 SPZGIK.F.024 Przekazywanie wyników pracy geodezyjnej do zasobu 

8.1.11.2.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; § 19 ust.2 pkt 2 

Rozporz. PZGiK 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.11.2.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać przekazywanie pracy geodezyjnej lub kartograficznej do zasobu. 
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8.1.12 SPZGIK.AS.011 Usługa składania wniosków o udostępnienie materiałów zasobu 

8.1.12.1 SPZGIK.F.097 Autoryzacja klienta internetowego 

8.1.12.1.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.12.1.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać autoryzację klienta internetowego w procesie składania wniosku/zgłoszenia 

prac. 

8.1.12.2 SPZGIK.F.102 Udostępnianie informacji o statusie sprawy w Portalu PZGIK 

8.1.12.2.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zidentyfikowane 
Stopień powinności POWINIEN 
Wersja: 1.0 
Źródło: Analiza procesów biznesowych 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.12.2.2 Treść wymagania 

System powinien udostępniać informację o statusie realizacji zgłoszenia lub wniosku złożonego 

poprzez Portal PZGIK wnioskodawcy zalogowanemu do Portalu PZGIK. 

8.1.12.3 SPZGIK.F.103 Udostępnienie DOO w Portalu PZGIK 

8.1.12.3.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zidentyfikowane 
Stopień powinności POWINIEN 
Wersja: 1.0 
Źródło: Analiza procesów biznesowych 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.12.3.2 Treść wymagania 

System powinien udostępniać Dokument Obliczenia Opłaty przygotowany w związku z realizacją 

zgłoszenia lub wniosku złożonego poprzez Portal PZGIK użytkownikowi zalogowanemu do Portalu 

PZGIK. 

8.1.12.4 SPZGIK.F.120 Udostępnianie dokumentów elektronicznych w Portalu PZGIK 

8.1.12.4.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zidentyfikowane 
Stopień powinności POWINIEN 
Wersja: 1.0 
Źródło: Analiza procesów biznesowych 
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Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 
systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 

 

8.1.12.4.2 Treść wymagania 

System powinien mieć możliwość udostępniania dokumentów elektronicznych tworzonych w 

procesie obsługi wniosku/zgłoszenia złożonego poprzez Portal PZGIK wnioskodawcy zalogowanemu 

do Portalu PZGIK. 

8.1.12.5 SPZGIK.F.131 Zawartość wniosku o udostępnienie materiałów 

8.1.12.5.1 Atrybuty wymagania 
Status: Zidentyfikowane 
Stopień powinności POWINIEN 
Wersja: 1.0 
Źródło: Rozporządzenie MAiC z dnia 5 września 2013 r. w sprawie 

organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego 

Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 
systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 

 

8.1.12.5.2 Treść wymagania 

Zgodnie z rozporządzeniem o PZGIK wniosek o udostępnienie materiałów zasobu zawiera: 

1) imię i nazwisko i numer PESEL albo nazwę i numer identyfikacyjny REGON wnioskodawcy; 

2) miejsce zamieszkania albo adres siedziby wnioskodawcy; 

3) dane kontaktowe wnioskodawcy: numer telefonu lub adres poczty elektronicznej; 

4) nazwę podmiotu, do którego jest adresowany wniosek; 

5) określenie materiałów zasobu będących przedmiotem wniosku, a w szczególności ich rodzaju, 

zakresu rzeczowego i terytorialnego, szczegółowości, formy oraz postaci, w jakiej mają być 

udostępnione; 

6) datę i podpis wnioskodawcy. 

 

Uszczegółowienie Wykonawcy: 

 

Analiza aktów prawnych przeprowadzona przez Wykonawcę wykazała rozbieżność pomiędzy 

powyższymi zapisami a wzorem wniosku o udostępnienie materiałów zasobu opublikowanym w 

Rozporządzeniu MAiC z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia 

Opłaty - wzór ten nie zawiera numeru PESEL oraz identyfikatora REGON. W związku z istotnym 

znaczeniem identyfikatorów PESEL oraz REGON do identyfikacji wnioskodawcy, złożenie wniosku w 

Portalu PZGIK będzie wymagało podania jednego z tych identyfikatorów przez użytkownika Portalu 

PZGIK.  
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8.1.12.6 SPZGIK.F.132 Podpis wniosku o udostępnienie materiałów 

8.1.12.6.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zidentyfikowane 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Rozporządzenie MAiC z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie 

udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu 
Obliczenia Opłaty 

Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 
systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 

 

8.1.12.6.2 Treść wymagania 

Przez podpis wnioskodawcy na wniosku o udostępnienie materiałów zasobu składanym za 

pośrednictwem Portalu PZGIK rozumiany jest identyfikator umożliwiający weryfikację wnioskodawcy 

w systemie PZGIK. 

8.1.13 SPZGIK.AS.012 Usługa wnoszenia opłat 

8.1.13.1 SPZGIK.F.026 Opłata elektroniczna 

8.1.13.1.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; § 19 ust.2 pkt 4 

Rozporz. PZGiK 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.13.1.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać składanie i rozliczanie opłat za udostępnione materiały zasobu drogą 

elektroniczną. 

8.1.14 SPZGIK.AS.013 Usługa przeglądania asortymentu materiałów zasobu 

8.1.14.1 SPZGIK.F.111 Obliczenie opłaty za udostępnienie materiałów 

8.1.14.1.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zidentyfikowane 
Stopień powinności POWINIEN 
Wersja: 1.0 
Źródło: Analiza procesów biznesowych 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.14.1.2 Treść wymagania 

System powinien umożliwić klientowi Portalu PZGIK obliczenie wysokości opłaty za udostępnienie 

wybranych materiałów przed złożeniem wniosku. 
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8.1.15 SPZGIK.AS.014 Usługa zarządzania kontem użytkownika 

8.1.15.1 SPZGIK.F.128 Zakładanie kont przez użytkowników Portalu PZGIK 

8.1.15.1.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zidentyfikowane 
Stopień powinności POWINIEN 
Wersja: 1.0 
Źródło: Analiza procesów biznesowych 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.15.1.2 Treść wymagania 

System powinien umożliwić użytkownikowi Portalu PZGIK założenie konta w celu złożenia wniosku o 

udostępnienie materiałów lub zgłoszenia pracy. 

8.1.15.2 SPZGIK.F.129 Edycja danych podmiotu przez użytkownika Portalu PZGIK 

8.1.15.2.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zidentyfikowane 
Stopień powinności POWINIEN 
Wersja: 1.0 
Źródło: Analiza procesów biznesowych 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.15.2.2 Treść wymagania 

System powinien umożliwić użytkownikowi Portalu PZGIK edycję danych podmiotu 

reprezentowanego przez użytkownika. 

8.1.16 SPZGIK.AS.015 Usługa generowania metadanych 

8.1.16.1 SPZGIK.F.014 Tworzenie metadanych 

8.1.16.1.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zweryfikowane 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; § 12 ust. 1 

Rozporz. PZGiK; § 7 ust. 2 pkt 5 Rozporz. PZGiK 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.16.1.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać tworzenie metadanych dotyczących materiałów zasobu przechowywanych 

w postaci elektronicznej, w tym: 

1) zbiorów danych zawartych w bazach danych PZGiK (o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1–5 i pkt 

7–11 i ust. 1b, art. 7a pkt 16a oraz art. 24b ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz zintegrowanych kopii baz danych, 

o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy PGiK); 
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2) dokumentów elektronicznych, przechowywanych w bazach systemu PZGiK, wchodzących w skład 

operatów technicznych przyjętych do zasobu; 

3) innych materiałów zasobu. 

System musi wspierać proces automatycznego tworzenia i aktualizacji metadanych w tym integrację 

z generatorem metadanych. 

 

Uszczegółowienie Wykonawcy: 

W trakcie analizy podjęto następujące decyzje: 

1) metadane dla zbiorów danych zawartych w bazach danych PZGIK będą tworzone przez systemy 

dziedzinowe odpowiedzialne za prowadzenie odpowiednich baz danych, 

2) metadane dla innych materiałów zasobu oraz dokumentów elektronicznych wchodzących w skład 

operatów technicznych przyjętych do zasobu będą generowane na żądanie. 

8.1.16.2 SPZGIK.F.015 Treść metadanych 

8.1.16.2.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności POWINIEN 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; Zał. nr 2 do 

Rozporz. PZGiK 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.16.2.2 Treść wymagania 

Struktura i treść metadanych powinna być zgodna ze specyfikacja zawartą w załączniku nr 2 do 

rozporządzenia PZGIK. 

8.1.17 SPZGIK.AS.016 Usługa zarządzania usługą pobierania materiałów zasobu 

8.1.17.1 SPZGIK.F.021 Udostępnianie materiałów 

8.1.17.1.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; § 7 ust.2 pkt 7 

Rozporz. PZGiK 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.17.1.2 Treść wymagania 

System musi wspierać proces udostępniania materiałów zasobu drogą elektroniczną, w tym za 

pomocą usług sieciowych z wykorzystaniem Sklepu Internetowego oraz usługi dużych wolumenów. 
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Proces informowania klienta o gotowości materiałów do pobrania musi odbywać się automatycznie. 

8.1.18 SPZGIK.AS.017 Usługa komunikacji SPZGIK z systemami dziedzinowymi 

8.1.18.1 SPZGIK.F.041 Integracja z systemami dziedzinowymi 

8.1.18.1.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zweryfikowane 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.18.1.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać integrację z Systemami Dziedzinowymi, zakres integracji powinien być 

elementem analizy oraz powinien podlegać ustaleniom z Zamawiającym. Integracja z Systemami 

Dziedzinowymi musi uwzględniać istniejące w ramach Systemów Dziedzinowych interfejsy 

komunikacji. 

 

Uszczegółowienie Wykonawcy: 

Integracja z systemami dziedzinowymi zostanie zapewniona przez usługę sieciową udostępnioną na 

szynie usług Geoportalu. Usługa sieciowa zapewni komunikację systemu PZGIK z systemami 

dziedzinowymi funkcjonującymi w ramach SIG (np. KSZBDOT, SZNMT) umożliwiając wykonanie 

następujących działań: 

1. pobranie informacji o wnioskach o udostępnienie materiałów zasobu zarejestrowanych w 

SPZGIK; 

2. pobranie informacji o zgłoszeniach prac geodezyjnych i kartograficznych zarejestrowanych w 

SPZGIK; 

3. pobranie informacji o wnioskach o wyłączenie materiałów z zasobu zarejestrowanych w SPZGIK; 

4. pobranie informacji szczegółowych o wybranym wniosku/zgłoszeniu wymienionych w pk1. 1-3 

wraz z jego zasięgiem przestrzennym 

5. zmianę statusu sprawy prowadzonej w SPZGIK; 

6. dołączenie dokumentu elektronicznego do sprawy prowadzonej w SPZGIK (w tym dokumentów 

zawierających informacje niezbędne do przygotowania pisma z odpowiedzią dotyczącą: zleceń na 

dane, zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, zamówień na dane oraz zapytań o dane); 

7. przekazanie do SPZGIK zasięgu przestrzennego wniosku/zgłoszenia utworzonego w systemie 

dziedzinowym; 

8. przekazanie do SPZGIK adresu URL dla lokalizacji zawierającej pliki przeznaczone do 

udostępnienia oraz zasięgu przestrzennego udostępnionych danych; 
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9. zasilenie systemu SPZGIK informacjami o dostępności gotowych plików dla poszczególnych 

produktów w celu automatyzacji procesu udostępniania materiałów zamówionych poprzez Portal 

PZGIK 

10. przekazanie przez system dziedzinowy informacji potrzebnych do przeprowadzenia wyceny w 

systemie PZGiK (zakres rzeczowy wniosku/zgłoszenia) 

Na etapie implementacji systemu zostaną ustalone szczegółowe parametry poszczególnych operacji. 

8.1.18.2 SPZGIK.F.050 Komunikacja z Systemami Dziedzinowymi 

8.1.18.2.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zweryfikowane 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.18.2.2 Treść wymagania 

System musi zapewniać komunikację z Systemem Dziedzinowym w zakresie przekazywania informacji 

o zarejestrowanych wnioskach lub zgłoszeniach w Systemie PZGiK, które powodują określone 

działania w Systemie Dziedzinowym (np. przygotowanie danych w celu realizacji zamówienia) oraz 

pobierania niezbędnych informacji z Systemu Dziedzinowego do Systemu PZGiK w celu 

przygotowania pism z odpowiedzią i generowania raportów i zestawień. Szczegółowy zakres 

komunikacji pomiędzy systemami zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie projektowania i 

implementacji systemu. 

 

Uszczegółowienie Wykonawcy: 

Integracja z systemami dziedzinowymi zostanie zapewniona przez usługę sieciową udostępnioną na 

szynie usług Geoportalu. Usługa sieciowa zapewni komunikację systemu PZGIK z systemami 

dziedzinowymi funkcjonującymi w ramach SIG (np. KSZBDOT, SZNMT) umożliwiając wykonanie 

następujących działań: 

1. pobranie informacji o wnioskach o udostępnienie materiałów zasobu zarejestrowanych w 

SPZGIK; 

2. pobranie informacji o zgłoszeniach prac geodezyjnych i kartograficznych zarejestrowanych w 

SPZGIK; 

3. pobranie informacji o wnioskach o wyłączenie materiałów z zasobu zarejestrowanych w SPZGIK; 

4. pobranie informacji szczegółowych o wybranym wniosku/zgłoszeniu wymienionych w pk1. 1-3 

wraz z jego zasięgiem przestrzennym 

5. zmianę statusu sprawy prowadzonej w SPZGIK; 
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6. dołączenie dokumentu elektronicznego do sprawy prowadzonej w SPZGIK (w tym dokumentów 

zawierających informacje niezbędne do przygotowania pisma z odpowiedzią dotyczącą: zleceń na 

dane, zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, zamówień na dane oraz zapytań o dane); 

7. przekazanie do SPZGIK zasięgu przestrzennego wniosku/zgłoszenia utworzonego w systemie 

dziedzinowym; 

8. przekazanie do SPZGIK adresu URL dla lokalizacji zawierającej pliki przeznaczone do 

udostępnienia oraz zasięgu przestrzennego udostępnionych danych; 

9. zasilenie systemu SPZGIK informacjami o dostępności gotowych plików dla poszczególnych 

produktów w celu automatyzacji procesu udostępniania materiałów zamówionych poprzez Portal 

PZGIK 

10. przekazanie przez system dziedzinowy informacji potrzebnych do przeprowadzenia wyceny w 

systemie PZGiK (zakres rzeczowy wniosku/zgłoszenia) 

Na etapie implementacji systemu zostaną ustalone szczegółowe parametry poszczególnych operacji. 

8.1.18.3 SPZGIK.F.058 Zakres wsparcia wyłączania danych z PZGiK 

8.1.18.3.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; § 9 ust.1 pkt 17-19 

Rozporz. PZGiK 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.18.3.2 Treść wymagania 

System musi zapewniać narzędzia wspierające wyłączanie danych z zasobu. 

Wyłączenie danych musi być powiązane z informacją o zarejestrowanym w Systemie PZGiK 

dokumentem wniosku o wyłączenie danych z PZGiK. Wymaga to przygotowania mechanizmu 

przekazującego z Systemu PZGiK informacji o zarejestrowaniu wniosku o wyłączenie danych z PZGiK 

do 

Systemu Dziedzinowego i mechanizmu odczytu tej informacji w Systemie Dziedzinowym (ingerencja 

w Systemy Dziedzinowe nie jest zadaniem Wykonawcy). 

8.1.18.4 SPZGIK.F.065 Usługa sieciowa 

8.1.18.4.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zweryfikowane 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
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8.1.18.4.2 Treść wymagania 

System musi dysponować usługą sieciową, która zostanie zarejestrowana na Szynie usług i będzie 

poddana monitorowaniu, a która zapewni komunikację z: 

a) Systemami Dziedzinowymi funkcjonującymi w ramach SIG (np. KSZBDOT, SZNMT); 

b) Sklepem Internetowym; 

c) EZD GUGIK. 

Ww. usługa sieciowa musi zapewniać pobieranie informacji o asortymencie do Sklepu Internetowego 

z Systemu PZGiK oraz powiązanie tych informacji z cięciami arkuszowymi z Bazy Danych Cięć 

Arkuszowych. Usługa sieciowa musi zapewniać przekazywanie ze Sklepu Internetowego do Systemu 

PZGiK danych opisujących zamówienie internetowe. 

 

Uszczegółowienie Wykonawcy: 

Integracja z systemami dziedzinowymi zostanie zapewniona przez usługę sieciową udostępnioną na 

szynie usług Geoportalu. Usługa sieciowa zapewni komunikację systemu PZGIK z systemami 

dziedzinowymi funkcjonującymi w ramach SIG (np. KSZBDOT, SZNMT) umożliwiając wykonanie 

następujących działań: 

1. pobranie informacji o wnioskach o udostępnienie materiałów zasobu zarejestrowanych w 

SPZGIK; 

2. pobranie informacji o zgłoszeniach prac geodezyjnych i kartograficznych zarejestrowanych w 

SPZGIK; 

3. pobranie informacji o wnioskach o wyłączenie materiałów z zasobu zarejestrowanych w SPZGIK; 

4. pobranie informacji szczegółowych o wybranym wniosku/zgłoszeniu wymienionych w pk1. 1-3 

wraz z jego zasięgiem przestrzennym 

5. zmianę statusu sprawy prowadzonej w SPZGIK; 

6. dołączenie dokumentu elektronicznego do sprawy prowadzonej w SPZGIK (w tym dokumentów 

zawierających informacje niezbędne do przygotowania pisma z odpowiedzią dotyczącą: zleceń na 

dane, zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, zamówień na dane oraz zapytań o dane); 

7. przekazanie do SPZGIK zasięgu przestrzennego wniosku/zgłoszenia utworzonego w systemie 

dziedzinowym; 

8. przekazanie do SPZGIK adresu URL dla lokalizacji zawierającej pliki przeznaczone do 

udostępnienia oraz zasięgu przestrzennego udostępnionych danych; 

9. zasilenie systemu SPZGIK informacjami o dostępności gotowych plików dla poszczególnych 

produktów w celu automatyzacji procesu udostępniania materiałów zamówionych poprzez Portal 

PZGIK 
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10. przekazanie przez system dziedzinowy informacji potrzebnych do przeprowadzenia wyceny w 

systemie PZGiK (zakres rzeczowy wniosku/zgłoszenia) 

Na etapie implementacji systemu zostaną ustalone szczegółowe parametry poszczególnych operacji. 

Z uwagi na to, że funkcjonalność Sklepu Internetowego oraz Baza Danych Cięć Arkuszowych zostanie 

przeniesiona do Systemu PZGIK komunikacja pomiędzy Sklepem Internetowym a pozostałymi 

modułami SPZGIK będzie odbywała się metodami bezpośrednimi i nie będzie realizowana poprzez 

szynę usług. 

 

Podczas analizy ustalono, że komunikacja pomiędzy SPZGIK a EZG GUGIK będzie odbywać się za 

pośrednictwem ESP CODGIK, z wykorzystaniem platformy ePUAP. 

8.1.18.5 SPZGIK.F.067 Wsparcie udostępniania danych plikowych z systemów 

dziedzinowych 

8.1.18.5.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.18.5.2 Treść wymagania 

System musi zapewniać zasilenie baz danych Systemu PZGiK o informacje dotyczące plikw, 

przynależących do konkretnych Produktw Plikowych, a dostarczanych m.in. przez Systemy 

Dziedzinowe. 

8.1.18.6 SPZGIK.F.098 Metody usług sieciowych w zakresie komunikacji ze Sklepem 

internetowym 

8.1.18.6.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zweryfikowane 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.18.6.2 Treść wymagania 

Usługa sieciowa w zakresie komunikacji ze Sklepem Internetowym musi udostępniać następujące 

metody: 

a) metoda umożliwiająca zarejestrowanie nowego Zamówienia, złożonego za pomocą Sklepu 

Internetowego. Parametrem metody będą dane w formacie XML, opisujące zamówienie. Metoda 

będzie zwracała numer, jaki System nada nowemu Zamówieniu. 
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b) metoda umożliwiająca zwracanie danych zamówień, złożonych przez wskazanego klienta. 

Parametrem metody będzie unikalny login Klienta. Metoda będzie zwracała dane w formacie XML, 

opisujące listę złożonych zamówień i ich statusy. 

c) metoda umożliwiająca aktualizację danych Klienta internetowego zarejestrowanego w Systemie 

PZGiK. Parametrem metody będą dane w formacie XML, opisujące Klienta. 

 

Uszczegółowienie Wykonawcy: 

Z uwagi na to, że funkcjonalność Sklepu Internetowego zostanie przeniesiona do Systemu PZGIK 

komunikacja pomiędzy Sklepem Internetowym a pozostałymi modułami SPZGIK będzie odbywała się 

metodami bezpośrednimi i nie będzie realizowana poprzez szynę usług. 

8.1.19 SPZGIK.AS.018 Usługa komunikacji SPZGIK z systemem finansowo-księgowym 

8.1.19.1 SPZGIK.F.095 Integracja z systemem księgowym CODGiK 

8.1.19.1.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zweryfikowane 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.19.1.2 Treść wymagania 

System PZGiK musi być zintegrowany z systemem księgowym CODGIK (WF MAG). Integracja musi być 

realizowana przynajmniej na poziomie makr programu Excel. 

 

Uszczegółowienie Wykonawcy: 

Integracja z systemem księgowym CODGIK (Fakir) zostanie zrealizowana poprzez eksport wybranych 

danych o dokumentach finansowo-księgowych do formatu CSV. 

8.1.20 SPZGIK.AS.019 Usługa pobierania materiałów zasobu 

8.1.20.1 SPZGIK.F.022 Udostępnianie kopii materiałów osobom uprawnionym 

8.1.20.1.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; § 18 ust.2 

Rozporz. PZGiK; § 19 ust.2 pkt 1 Rozporz. PZGiK 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
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8.1.20.1.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać udostępnianie kopii materiałów zasobu i ich przeglądania dla osób do tego 

uprawnionych. 

8.1.21 SPZGIK.AS.022 Usługa weryfikacji autentyczności licencji 

8.1.21.1 SPZGIK.F.130 Weryfikacja autentyczności licencji wygenerowanej przez system 

PZGIK 

8.1.21.1.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Rozporządzenie MAiC z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie 

udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu 
Obliczenia Opłaty 

Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 
systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 

 

8.1.21.1.2 Treść wymagania 

System MUSI zapewnić weryfikację autentyczności licencji wygenerowanej w Systemie. Licencja 

wystawiona przez System musi zawierać: 

1) niepowtarzalny identyfikator umożliwiający weryfikację autentyczności licencji; 

2) adres strony internetowej umożliwiającej przeprowadzenie weryfikacji, o której mowa w pkt 1; 

3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w której nastąpiło wygenerowanie licencji; 

4) klauzulę, że zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga 

podpisu organu lub upoważnionego pracownika oraz pieczęci urzędowej; 

5) pouczenie o sposobie weryfikacji, o którym mowa w pkt 1. 

8.1.22 Szyna usług 

8.1.22.1 SPZGIK.F.087 Szyna usług 

8.1.22.1.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.22.1.2 Treść wymagania 

Szyna usług musi wspierać mechanizm filtracji zapytań i odpowiedzi serwerów aplikacyjnych usług 

OGC w zależności od uprawnień roli użytkownika w zakresie np. atrybutów obiektów zwracanych 

przez usługi WFS. 



 

 
 

Strona 221 z 230 
   

8.1.22.2 SPZGIK.F.088 Wsparcie usług OGC 

8.1.22.2.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.22.2.2 Treść wymagania 

Szyna usług musi wspierać, oprócz już obecnie wspieranych rodzajów usług, co najmniej następujące 

usługi OGC w co najmniej dwóch ostatnich wersjach specyfikacji usług dostępnych na moment 

zakończenia etapu zarządczego 3: 

a) WMS; 

b) WMTS; 

c) WFS; 

d) WCS. 

8.1.22.3 SPZGIK.F.089 Wsparcie filtrów 

8.1.22.3.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.22.3.2 Treść wymagania 

Szyna usług musi wspierać tworzenie dla jednej publikowanej przez serwery aplikacyjne usługi jedną 

lub więcej ról powiązanych z różnymi filtrami. 

8.1.22.4 SPZGIK.F.090 Wsparcie instancji usług 

8.1.22.4.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.22.4.2 Treść wymagania 

Szyna usług musi wspierać tworzenie dla jednej publikowanej przez serwery aplikacyjne usługi jedną 

lub więcej instancji usług na szynie usług poprzez zdefiniowanie ról powiązanych z różnymi filtrami. 

Przy czym to administrator szyny usług musi mieć możliwość wybrania czy dla danej usługi 
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publikowanej przez serwery aplikacyjne będą publikowane na szynie kolejne instancje usług, czy też 

na szynie będzie publikowana jedna usługa natomiast filtrowanie danych będzie odbywać się na 

podstawie ról danego użytkownika i powiązanych z tymi rolami filtrów zweryfikowanych w procesie 

autoryzacji i autentykacji. Musi także istnieć możliwość łączenia obu tych podejść. 

8.1.22.5 SPZGIK.F.091 Autoryzacja 

8.1.22.5.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.22.5.2 Treść wymagania 

Szyna usług musi wspierać automatyzację procesu definiowana filtrów i ról na szynie usług np. dla 

usługi publikującej zbiór danych X musi być możliwość definiowania ról i filtrów na podstawie 

obiektów w zbiorze danych Y, adresy usług wystawionych na szynie powinny być automatycznie 

rozszerzone o wartości atrybutów obiektów ze zbioru danych Y. 

8.1.22.6 SPZGIK.F.119 Ograniczenia przestrzenne i czasowe w dostępie do usług 

8.1.22.6.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zidentyfikowane 
Stopień powinności POWINIEN 
Wersja: 1.0 
Źródło: Analiza procesów biznesowych 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.22.6.2 Treść wymagania 

System – w ramach funkcjonalności zapewniającej udostępnianie i korzystanie z usług IIP – musi brać 

pod uwagę problematykę licencji oraz ograniczenia przestrzennego i czasowego dla usług. 

8.1.23 Wykorzystanie usług zewnętrznych 

8.1.23.1 SPZGIK.F.020 Bezpieczeństwo 

8.1.23.1.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.23.1.2 Treść wymagania 

System musi wykorzystywać usługi infrastrukturalne SIG w szczególności usługę uwierzytelniania i 

autoryzacji oraz usługę monitorowania. 
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8.1.23.2 SPZGIK.F.027 Udostępnianie usług 

8.1.23.2.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; § 19 ust.2 pkt 5 

Rozporz. PZGiK 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.23.2.2 Treść wymagania 

System musi zapewniać możliwość udostępniania i korzystania z usług infrastruktury informacji 

przestrzennej, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze 

informacji przestrzennej. 

8.1.23.3 SPZGIK.F.033 Udostępnianie danych za pomocą usług danych przestrzennych 

8.1.23.3.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; § 7 ust. 2 pkt 7 

Rozporz. PZGiK; § 19 ust. 2 pkt 5 Rozporz. PZGiK 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.23.3.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać udostępnianie danych w wersji elektronicznej z wykorzystaniem usług 

udostępniania danych Systemu Geoportal. 

System musi umożliwiać: 

a) jednorazowe pobranie danych; 

b) wielokrotne pobieranie danych we wskazanym okresie w ramach licencji okresowych; 

c) wykorzystywanie usług danych przestrzennych w okresie wskazanym w licencji; 

d) wykorzystanie dedykowanych usług danych przestrzennych w okresie wskazanym w licencji. 

8.1.24 Wyszukiwanie, filtrowanie, przeglądanie 

8.1.24.1 SPZGIK.F.073 Zapamiętanie filtrów użytkownika 

8.1.24.1.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
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8.1.24.1.2 Treść wymagania 

System musi udostępniać dla każdego użytkownika dedykowany mechanizm, umożliwiający 

zapamiętanie przynajmniej trzech filtrów użytkownika dla każdej tabeli. Filtry muszą być dostępne dla 

administratora systemu i zapisane w języku SQL tak by była możliwość edycji zapytania celem 

wprowadzenie szczególnego warunku, którego użytkownik nie może wskazać w GUI. System musi 

przechowywać informację o ostatnio używanym filtrze przez użytkownika dla danej tabeli. 

Jednocześnie dla całości systemu musi być dostępny, dedykowany dla każdego użytkownika 

mechanizm filtrowania zakresu informacji w oparciu o identyfikator komórki organizacyjnej w bazie 

danych. W GUI będzie dostępna dla użytkownika lista rozwijana po wybraniu określonej w tabeli listy 

będą widoczne tylko wpisy przypisane do zdefiniowanego wyboru. 

8.1.24.2 SPZGIK.F.074 Wybór filtra 

8.1.24.2.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.24.2.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać użytkownikowi wybór z poziomu interfejsu jednego z zapamiętanych filtrów 

oraz zapisania nowego. 

8.1.24.3 SPZGIK.F.076 Wyświetlanie i sortowanie 

8.1.24.3.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.24.3.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać wyświetlanie i dowolne sortowanie: 

a) Stanów magazynowych; 

b) Dokumentów obliczenia opłat; 

c) Zamówień (wnioski i zgłoszenia); 

d) Klientów. 

Sortowanie musi odbywać się przynajmniej w zakresie wartości zawartych w jednej lub wielu 

kolumnach. Konfiguracja sortowania musi być możliwa do zapisania w systemie i przypisania do 

użytkownika, który ją zdefiniował. Wyszukiwanie musi być realizowane dla każdego z operatorów 
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logicznych. Pełen proces wyświetlania i sortowania zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie 

projektowania i implementacji systemu. 

8.1.24.4 SPZGIK.F.093 Zapamiętywanie filtrów użytkownika 

8.1.24.4.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.24.4.2 Treść wymagania 

System PZGiK musi umożliwiać przypisanie filtrów stosowanych przez użytkownika do konta 

użytkownika. 

8.1.25 Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami 

8.1.25.1 SPZGIK.F.034 Zarządzanie użytkownikami 

8.1.25.1.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zweryfikowane 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.25.1.2 Treść wymagania 

System musi umożliwiać zarządzanie użytkownikami, rolami i prawami. 

 

Uszczegółowienie Wykonawcy: 

Do zarządzanie użytkownikami, rolami i uprawnieniami powinna zostać wykorzystana funkcjonalność 

Modułu zarządzania użytkownikami oraz Modułu zarządzania uprawnieniami systemu Geoportal. 

8.1.25.2 SPZGIK.F.039 Nadawanie uprawnień do usług 

8.1.25.2.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności POWINIEN 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; § 22 ust.1, § 25, § 

26 ust.2  Rozporz. PZGiK 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
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8.1.25.2.2 Treść wymagania 

System powinien wspomagać proces nadawania uprawnień do usług pobierania danych 

przestrzennych na podstawie pism - listy zawierającej imiona i nazwiska pracowników 

upoważnionych do korzystania z usługi (doręczonej przez organ zainteresowany pobieraniem danych 

do organu wystawiającego usługę). Dotyczy to wszystkich podmiotów, którym dane będą 

udostępniane za pomocą usług sieciowych. 

8.1.26 Zgodność z przepisami 

8.1.26.1 SPZGIK.F.001 Minimalne wymagania 

8.1.26.1.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.26.1.2 Treść wymagania 

System musi spełniać minimalne wymagania dla systemów informatycznych określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

8.1.26.2 SPZGIK.F.002 Zgodność z rozporządzeniem PZGIK 

8.1.26.2.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.1.26.2.2 Treść wymagania 

System musi być zgodny z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i 

trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

8.2 Wymagania pozafunkcjonalne 

8.2.1.1 SPZGIK.F.092 SLA 

8.2.1.1.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
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8.2.1.1.2 Treść wymagania 

Szyna usług musi obsługiwać co najmniej 1000 zapytań na sekundę, przy czym SLA usług musi 

spełniać wymagania postawione w przepisach implementacyjnych do dyrektywy INSPIRE. 

8.2.1.2 SPZGIK.NF.003 Zgodność ze standardami SIG 

8.2.1.2.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.2.1.2.2 Treść wymagania 

System musi być zgodny ze standardami SIG obejmującymi Systemy Informatyczne GUGIK. 

8.2.1.3 SPZGIK.NF.019 Bezpieczeństwo danych 

8.2.1.3.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.2.1.3.2 Treść wymagania 

System musi zapewniać bezpieczeństwo danych przed utratą i niedozwolonym dostępem. 

8.2.1.4 SPZGIK.NF.075 Wydajność komunikacji 

8.2.1.4.1 Atrybuty wymagania 

Status: Zatwierdzone 
Stopień powinności MUSI 
Wersja: 1.0 
Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Zamówienie: Umowa nr IZ-PG2.051.1.2014 z dnia 12.08.2014 - Rozbudowa 

systemu Geoportal w kontekście stworzenia Systemu PZGiK 
 

8.2.1.4.2 Treść wymagania 

System musi zapewniać wydajną komunikację Systemów Dziedzinowych z Systemem PZGiK i EZD 

GUGiK, tzn. proces pobierania pisma zarejestrowanego w Systemie PZGiK w celu wyświetlenia go w 

Systemie Dziedzinowym nie powinien trwać dłużej niż 10 sekund w warunkach normalnych 

rozumianych w szczególności jako standardowa realizacja głównych procesów biznesowych Systemu 

Dziedzinowego dla przeciętnej liczby użytkowników. 
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9 Katalog aktorów 

Niniejszy rozdział zawiera diagram oraz opis poszczególnych aktorów, jak również wykaz usług 

aplikacyjnych, z których korzystają. 

Rozdział nie wymienia przypadków użycia, z których korzysta dany aktor. Informację tę można 

pozyskać poprzez lekturę diagramów przypadków użycia umieszczonych w rozdziale 3. Powiązania 

pomiędzy aktorami z katalogu aktorów a przypadkami użycia reprezentowane są na tych diagramach 

przy pomocy relacji asocjacji. Ze względów praktycznych nie rysowano na diagramach wszystkich 

powiązań - przyjęto zasadę, że przypadki użycia powiązane relacjami extend lub include z innym 

przypadkiem użycia dziedziczą powiązanie tego przypadku z aktorem – o ile na diagramie nie została 

pokazana relacja z innym aktorem. 

Kwestie związane z zarządzaniem użytkownikami, nadawaniem uprawnień oraz określaniem ról 

zostały opisane w rozdziałach 4.3.1 Usługi zewnętrzne zarejestrowane na szynie usług Geoportal oraz 

8.1.25 Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami. 

 

Rysunek 63. Diagram -  aktorzy systemu PZGIK 

 

9.1 Operator płatności 
System PayByNet opracowany przez firmę KIR S.A., pełniący rolę operatora płatności dla płatności 

elektronicznych realizowanych przez użytkowników Systemu PZGIK. 

uc Katalog aktorów

Użytkownik

Użytkownik uwierzytelniony

Użytkownik wewnętrzny

System dziedzinowy

System zewnętrzny ePUAP

Operator płatności
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9.2 System dziedzinowy 
System odpowiedzialny za utrzymanie bazy danych wchodzącej w skład PZGIK. 

Aktor korzysta z następujących usług aplikacyjnych: 

 SPZGIK.AS.017 Usługa komunikacji SPZGIK z systemami dziedzinowymi 

9.3 System zewnętrzny 
System zewnętrzny współpracujący z Systemem PZGIK, np. system operatora płatności, system 

dziedzinowy, ePUAP. 

9.4 Użytkownik 
Użytkownik jest dowolną osobą fizyczną korzystającą z funkcjonalności Systemu. 

Aktor korzysta z następujących usług aplikacyjnych: 

 SPZGIK.AS.013 Usługa przeglądania asortymentu materiałów zasobu 

 SPZGIK.AS.022 Usługa weryfikacji autentyczności licencji 

9.5 Użytkownik uwierzytelniony 
Użytkownik uwierzytelniony jest użytkownikiem posiadającym aktywne konto w repozytorium 

tożsamości systemu Geoportal, który zalogował się do systemu i został uwierzytelniony. 

Aktor korzysta z następujących usług aplikacyjnych: 

 SPZGIK.AS.012 Usługa wnoszenia opłat 

 SPZGIK.AS.010 Usługa zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych 

 SPZGIK.AS.019 Usługa pobierania materiałów zasobu 

 SPZGIK.AS.014 Usługa zarządzania kontem użytkownika 

 SPZGIK.AS.011 Usługa składania wniosków o udostępnienie materiałów zasobu 

9.6 Użytkownik wewnętrzny 
Użytkownik wewnętrzny jest użytkownikiem uwierzytelnionym reprezentującym pracownika 

organizacji. Użytkownik wewnętrzny posiada dostęp zarówno do funkcjonalności Systemu publicznie 

dostępnej (Portal PZGIK) jak też funkcjonalności dostępnej tylko wewnątrz organizacji. 

Aktor korzysta z następujących usług aplikacyjnych: 

 SPZGIK.AS.001 Usługa zarządzania dokumentami 

 SPZGIK.AS.002 Usługa zarządzania materiałami zasobu 

 SPZGIK.AS.005 Usługa zarządzania klientami 

 SPZGIK.AS.006 Usługa zarządzania asortymentem 
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 SPZGIK.AS.007 Usługa raportowania 

 SPZGIK.AS.015 Usługa generowania metadanych 

 SPZGIK.AS.009 Usługa zarządzania kopiami bezpieczeństwa materiałów zasobu 

 SPZGIK.AS.004 Usługa zarządzania wnioskami o udostępnienie materiałów 

 SPZGIK.AS.003 Usługa zarządzania zgłoszeniami prac 

 SPZGIK.AS.016 Usługa zarządzania usługą pobierania materiałów zasobu 

 SPZGIK.AS.018 Usługa komunikacji SPZGIK z systemem finansowo-księgowym 

 SPZGIK.AS.021 Usługa zarządzania skorowidzami 

9.7 ePUAP 
Proces systemu ePUAP odpowiedzialny za bezpośrednie komunikowanie się z systemami poprzez 

przesyłanie i odbieranie wniosków, które są procedowane z wykorzystaniem platformy ePUAP. 


